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  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  بِستان ز عشق جام یو شاد به مبارک
  ؟ندا کند شَرابش که کجاست تلخام که

  
  خیو چارم هوس او؟یب اتیچه بود ح

  غالم نیکم ،او جان؟ دغَل شِیبود به پ چه
  

  یگرد ریرگیخوش و ش ،یدو چون بخورد قَدح
  امیما پ رِ یدماغ تو فرستَد شه و ش به

  
  بنهاد بخت تخت یکه در و خُُنک آن دل

  ما نهاد، کام  م یکه در و یآن سر خُُنک
  

  خدا ملول گرددز سالم پادشاهان، به
  سالم یز تو سرسر ،بخت ین دیشن چو

  
  جان ۀبه قمارخان ،دلق مست انِیبه م

  امنیعرش ن یِخَلق نام او بد، سو برِ
  

 مخُُنک آن د و بالَش رفِ شاه پکه مالَد ک  
  دام دهیگز نیچنبه ،ییما دبازِیسپ که

  
  بخورش، نه شوفه و نه شورش ز شرابِ خوش

  نه ز دشمن انتقام ،یازیبه دوستان ن نه
  

  همه خلق در کشاکش، تو خراب و مست و دلخوش
  هله، از کنارِ بام کن،را نظاره م همه
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  مینم، دگر نگوسؤال دارم، ب یز تو 

  چه گشت زرِ پخته دل و جانِ ما؟ ز خام ز
  

  . کنمشمس موالنا شروع م وانیاز د ٢٨٣۴برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل  سالم و احوالپرس با

  بِستان ز عشق جام یو شاد مبارک به
  ؟ندا کند شَرابش که کجاست تلخام که

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 عنیآن شدن است  نیع ای ست،از عشق که نماد وحدت مجدد ما با زندگ دیکه تو با دیگوموالنا امروز م سپ

از او  ،کنشراب را تجربه م نیقدم بودن و مبارک بودن او خوش یشاد کهخدا شدن است، تو در حال نیع

که اوقاتش تلخ  کام کسکه تلخ کندعالم مبلند به تو ا یشراب با صدا نیکه ا یطوربه. ریب عنیشراب بستان 

   است کجاست که من شادش کنم؟

موالنا  دیآنظر م. بهذهنماست از چنگال من ییواقعاً باعت رها اتیاب نیبه ا نگاه عمق دیدانکه م طورنیهم

تا  شودس معلوم مپ ؛یدیند یکه تا حاال همچو شراب ریرا از عشق ب یلحظه تو شراب نیکه اآلن در ا دیگوم

 طورنیهم ونبوده.  آوریشاد ایشراب مبارک  نیا میگرفتم ذهنمن ای دهیاز مرکز همان میخوردکه م یحاال شراب

. دهدبه تو شراب نم یریاگر تو نگ کس عنی یریب دیتو با دیگورا که م» بِستان«خودمان واژه  یبرا میکن معن

لحظه به ما شراب  نیخدا ا ای زندگ شودم معلوم. یریاگر داد  ب یریو ب واهشراب بخ دیاز خداوند تو با

  . میهست رونیمشغول شراب گرفتن از ب دی. شامیریگبدهد و ما نم خواهدم

. ما شراب ستیریحالت د یتا حاال ما از عشق  شودمعلوم م پس »ریز عشق جام ب«: دیگوم طورنیو هم

 نیا کهنیا و م؟یشناسکه ما چرا عشق را نم میکنو از خودمان سؤال م میاست که نشناسو ممن  مینگرفت

جانبه، زنده شدن همه یصورت تجربه شادواقعاً به ای کندواقعاً به زبان ذهن ندا م ایآ کندشراب بلند ندا م

 نیا دنیشن یبرا میبه ذهن نگاه کن دیبا ما ؟شودجانبه در چهار بعد ما و در تمام ذرات وجود ما تجربه مهمه

به آن،  میزنده بشو م،یحس کن م،یلحظه تجربه کن نیرا در ا نیبه کل وجودمان، به ذرات وجودمان؟ و ا ایندا 

 تیب نیاست و در هم ذهنمن نیکام همتلخ دیدانکه م طورنیهمکام کجاست؟ که تلخ دیگوشراب م نیکه ا

  . دهدم حیاز آن را توض ییو طرز رها کندرا مطرح م ستذهندر من یه گرفتارموالنا دوباره مسئله انسان ک
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 زندگ یبرا تیوضع نیا کهنیا یکام است. اوقاتش تلخ است دائماً براتلخ ذهنمن نیکه ا دیگوم طورنیهم و

قابل  زندگ یبرا هنذعنوان منما به سب زندگ نیکه ا میفهمکام ما متلخ نی. پس از استیقابل قبول ن

  . میبده رشییتغ عنی مینظر کن دیدر آن تجد دیما هم با نیبنابرا پس ست؛یقبول ن

 ای فرمیب یاریعنوان هشما به که وقت دهمم حیمن دوباره توض دیآکه اآلن م ییهاشل نیهم لۀیوسو به

 م؛یادامه داد ماحد که  نینه به ا ،دفتیزم بوده باتفاق ال نیافتاده و ا چه اتفاق میجهان شد نیامتداد خدا وارد ا

و  میکه درست کن میو خودمان بخواه ،شدت و حدت و بزرگ نینه به ا میدرست کن ذهنالزم بود ما من عنی

  . میخودمان از چنگ آن رها بشو

  

  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره

  

  ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره

  

  (دایره عدم)] ٢[شل شماره
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 مرکز ما خال میشوجهان م نیما وارد ا که  وقت دهدنشان م (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره رهیدا نیا

(دایره عدم  ٠[شل شماره رهیدا نیجنس او و درواقع ا عنیخدا،  عنیاصطالح عدم به ای مرکز خال واست. 

عقل او را  نیبنابراجهان؛  نیقبل از ورود به ا میاز جنس او هستکه ما  دهداصطالح الست را نشان م اولیه)]

 جیتدربه میشوجهان م نیوارد ا وقت . ولمیقدرت او را دار م،یاو را دار تیهدا م،یاو را دار تیحس امن م،یدار

جهان  نیرا که در ا ییزهایچ واشیواشینام فکر کردن و  که در ما هست به میزندست م یاستعداد یبه 

پدر و مادرمان،  افهیمثال ق مثل؛ ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره میکنفکرمان تجسم م  ٔلهیوسوجود دارد به

ما مهم  یبقا یبرا یزیچکه چه دهندم ادیکه پدر و مادرمان به ما  مینیبم ایپدر و مادرمان و  ذهن ریتصو ای

  . میشوم دهیها ما همانآن یبا شل فکر نیاست؛ بنابرا

حس وجود به آن که  ای تیحس هو قیما مهم است و تزر یکه برا یزیهرچ یتجسم صورت فکر عنی دنیهمان

خود  عنیما عدم بود  دید نکیحاال ع تا ما. دید نکیع شودو م ردیگموجب آن، آن جنس در مرکز ما قرار مبه

 یهانکیجنس خدا ع ایامتداد خدا  ایعنوان عدم بهکه ما  دینیب. پس مشودخدا بود و اآلن دارد عوض م

که  دینیبم نیبنابرا و. مانرونیچشم ب مان،نه چشم حس میزناند به چشم دلمان مکه از جنس جسم دیجد

 میشوم دهیها اصطالحاً همانو با آن میکنم قیتزر تیهستند ما حس هو ما مهم یمختلف که برا یزهایبه چ

  ها مرکزمان. آن دشونم عنی

که ما را  شدهدهیفکر همان یما از  کنندم رییو تغ گذرندم صورت فکر در ذهن ما هبه زهایچ نیچون ا و

 ی ریبه فکر د یاز فکر دنیو از پر میپرم کندکه آن هم ما را جسم م رید دهیبه فکر همان کندجسم م

ماست از  ذهن ریواقع تصودر ذهنمن نیکه ا ذهنه نام منب میسازم ذهن ریتصو ی. میسازم جسم

  . میهست نیکه ما ا میکنخودمان که ما فکر م

 تیو هدا تیکه در مرکزمان باشد ما عقل، حس امن یزیهرچ شودمرکز ما عوض م وقت دینیبکه م طورنیهم و

کار را  نیا من کهنیعتماد به نفس و اا مثل قدرت عمل، و حس حت عنیو قدرت  م،یبرو به چه جهت عنی

از  اورمیبه دست ب توانمرا م دگیهمان ی حت ای بردارم، توانمم انیچالش را از م نیانجام بدهم، ا توانمم

چشم عدم ما را کامل از  یرو عنیطور مداوم در چشم دلمان به هانکیع نیکه داشتن ا دینیبو م دیآم هانیا

با  دیبا دیآوجود مجهان به نیدر ا هرجسم. افتدجسم به زمان م نیو ا کندجسم م ای هنذ ریجنس تصو

ما هم  ذهنمن نیا نیدر زمان هست. بنابرا نیپس بنابرا کندم رییتغ یزیکه هرچ دینیبکند م رییزمان تغ
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 میکنم رییبه هر حال با زمان تغ و. ندهیدر آ ای میدر گذشته هست ای شتریما ب نیهم یبرا یبه زمان مجاز افتدم

  . کندم رییبا زمان تغ شودم ریحال ما متغ

اگر ما  تواندو م دیآوجود مفکرها به رییواقعاً توهم است. از تغ ذهن ریتصو نیا دیکه متوجه هست طورنیو هم

 زیچ ی ذهن ریتصو نیا نیبنابراد. برو نیاز ب تواندم میبن زهایچ نیرا از ا تیهو ای مینکن رییبا فکرها تغ

به فکر  شدهتیهودارد که ما از فکر هم نیبه ا به سرعت فکر ما دارد، بستگ بستگ ست،ین جامد و دائم

است  یریمتغ زیچ ی. پس مینداشته باش ای میداشته باش دهیاصال فکر همان ای م،ینپر ای میبپر شدهتیهوهم

 ذهنتا من فتدیب دیبا هرکس یکه برا افتدم همچون  اتفاق یکه اگر  میشومو اآلن متوجه   ما. ذهنمن

(دایره عدم  ٠[شل شمارهحالت  نیا عنیعنوان امتداد خدا را تجربه کند. ما به ییجدا توانددرست نکند نم

همۀ  کهنیا یبرا م،یدا هستج رید یکه ما از  میبفهم میتواننم  .میرا تجربه کن ییجدا میتوان، نماولیه)]

من، من هستم،  میبده صیتشخ میکه ما بتوان میخواهم حالت ی نیها از جنس او هستند. پس بنابراانسان

بقا الزم  یکار برا نیجدا از من هستند. ا ریجدا هستند، اجسام د رید یهامثال پدر و مادرم جدا هستند. انسان

خودمان، خودمان  یبعدًا برا ای م،یبخور میغذا را خودمان بردار م،ین حفظ کنخودمان را خودما دیاست. ما با

  .میاوریپول در ب ای م،یکن هیغذا ته

اشال دارد. اشالش  ی است، ول الزم زیچ ی ذهنمن لیاولش الزم است. پس تش ییجدا نیا نیبنابرا

و مثال حسادت  ییمثل حسِ جدا ییدردها م؛یکنم دجایما درد ا م،ینیبب ذهنمن لۀیوساست که اگر ما به نیا

 هانیبه ا ما بستگ ما و زندگ که خوشبخت غلط دید یترس و حسِ خبط و احساس گناه و  نده،یاز آ نگران ای

خدا نبوده است.  ای مورد نظر خود زندگ ،ذهنداشتن منعالوه نگهو به میهست ما خودِ زندگ کهدر حالت  دارد.

. رودم نیاز ب نیا میفکر کن واشیواشی .شوددرست م یزیچ ی م،یکنکه تندتند فکر م دینیبکه م طورنیهم

 جسم یی! نه، ما جدارود؟م ادمانی ییما جدا ایآ ،ذهنبرود من نیکه از ب دیخُوب شما ممن است سؤال کن

  . میکار آمد نیا یو برا میرسم ریدبه هم صورت زندگبه وحدت مجدد به ول رودنم ادمانی

داشته باشد،  ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره ذهنمن که اگر کس دهدم معن تیاصطالح ببه  جانیا از

 رد،یگآب م رد،یگغذا م هادگیهمان نیو اگر از هم ستیداشته باشد، فکرش و عملش مبارک ن ذهنفقط من

خداوند  یبرا ذهنمن نیده دوازده سال، ا دیمثال فرض کن مدت ی یبرا کننده است.ممسمو نیا رد،یگشراب م

 ریز گرفته است. حت ادیرا  ییجدا اندازۀ کافبه رید کهنیا یبرا کنددرد م جادیقابل قبول است و بعد از آن ا

پس از آن الزم است  نیبنابرا است. ییشخص جدا یکه من، من هستم مثال مادرم  فهمدده سال که انسان م
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 لۀیوسساده است. اگر تندتند به لیهم خ نیو ا میبه خدا زنده بشو میکن که ما دوباره مرکزمان را خال

  .میفکر نکن هادگیهمان لۀیوسبه میستیبلد ن ول میدوباره او هست میفکر نکن هادگیهمان

 ها)](دایره همانیدگ ١[شل شمارهشل  نیبه ا یکه تو آمد دیگوموالنا به ما م میشومتوجه م جانیدر ا و

مبارک  نیا ،کنآن فکر و عمل م لۀیوسو به هاستدگیو عقل تو از همان یدرست کرد ذهنمن ،یدرآمد

  . کندتو را مسموم م یریگمرکز م نیهم که از ا یشراب نیو ا آوردنم یتو شاد یو برا ستین

تو مبارک است  یکه برا ،حالت هست نیولو در ا ریرا ب یشراب ی ایتو ب دیگو. مدیگوم رید زیچ ی حاال

 ،یریکه شراب را از جهان ب یدار لی. اگر تو مدهندبه تو به زور نم ،یریخودت ب دیتو با ول آوردم یو شاد

ممن است  حاال تو شراب عشق را بدهند.به  توانندنمبه زور  رید یهاانسان ایعارفان،  ران،ید ایخداوند 

که  دیآم (دایره عدم)] ٢[شل شمارهحالت  نیاست؟ خُوب شراب عشق از ا یزیچشراب عشق چه دییکه بو

 ول د،یهست دهیکه شما درست است که مرکزتان جسم شده و همان ندیگومثل موالنا به ما م ییهاعرفا، انسان

که  دیگوم ؟یجورچه مییگو. مکندو خداوند به شما کم  دین را دوباره عدم کنمرکزتا دیتوانم فنّ یبا 

  است.  دیلحظه کل نیاست و اتفاق ا لحظه زندگ نیا کهنیتوجه کن به ا

 م،یاست. تسل میاسمش تسل نیفضا باز کن ا اُفتدم زندگ لۀیوسلحظه که به نیدر اطراف اتفاق ا ایتو ب نیبنابرا

 نیو شرط که دوباره ما را از جنس هم دیلحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون ق نیق ااتفا رشیپذ

 مرکز .شودو مرکز ما دوباره عدم م کندم هیاول یاریهش کند،م (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره هیحالت اول

ما و ما تن در  رییبه تغ کندروع مبه مرکز ما و ش گذاردخداوند قدم م کهنیما اگر عدم بشود درست مثل ا

  .میبود ذهننظم من ریز ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره جانیدر ا کهنیا یبه جا ،به نظم زندگ میدهم

حالت وحدت؛  عنی، از عشق (دایره عدم)] ٢[شل شماره لحظه نیدر اطراف اتفاق ا میکنفضا باز م کهنیهم و

مرکزمان عدم شد، از  . حاال وقتمیریگشراب م ای میریگمرکز ما عدم شد؛ آب م ر،ید میشد یچرا؟ با خدا 

و  شودم ترواشیما فکرمان  واشیواشیاگر مرکز ما عدم بشود  دینیبکه م طورنیهم و .میریگاو شراب م

  .میریپس ب هانیرا از ا تمانیهو کنار برود و ما دیبا هانیکه در مرکز ماست، ا ییزهایچ نیکه ا میکنم ییشناسا

  ایخودِ خدا  م،یکن ییلحظه فضاگشا نیمرتب در اطراف اتفاق ا عنی م،یکار را ادامه بده نیاگر ا جهیو درنت

دوباره از  م،یکنرا م تمانی. و هرچه هومیبن هادگیهمان نیرا از ا تمانیکه ما هو کندبه ما کم م زندگ

 چیکه ه ادامه دارد. وقت تینهایبسط تا ب نیا .میکنم دایبسط پ مینیبم م،یشوم هیاول یاریجنس هش

که  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهبه همان حالت اول  میشوم لیدر مرکزمان نماند، ما دوباره تبد دگیهمان



ۀ  برنامه            Program # 880                                       ۸۸۰مشار

  8صفحه: 

اسمش عشق  نیا. ارانهیهش طورشدن با خدا را به یهم  میکنرا حس م ییدفعه هم جدا نیمنتها ا م،یآمد

اند که ما را آمده انیکار آمدند. اد نیا یبرا انیاست، زنده شدن به خداست، وحدت مجدد است، اصال تمام اد

 ٠[شل شمارهحالت  نیبه ا میتسل لۀیوسکنند به ییراهنما ها)](دایره همانیدگ ١[شل شمارهحالت  نیاز ا

 ایاند، خدا را رسانده غامینه، پ ایاند به ما را رسانده زندگ غامینه، پ ایاند دهموفق ش حاال؛ (دایره عدم اولیه)]

  است.  نیکل موضوع عرفان هم نه، آن بماند ول ای میادهیاند ما فهمرسانده

(دایره  ١[شل شمارهحالت  نیدر ا ؛کام هستتو تلخ دانمکه م دیگوم تیب نیدر ا دینیموالنا بب پس

هرچه  مییگواست که م نیا دیو آن د میکنم دایپ یدید ی کهنیا یکام است، براتلخ هر کس ها)]گهمانید

 نیکردن ا شتهبه انبا میکندارم، شروع م یشتریب ترم، من زندگباشند من خوشبخت شتریب هادگیهمان نیا

 ذهناست در من یغالب اریبس جانیه یس تر خودِ. میرا از دست بده هانیا کهنیاز ا دنیو ترس هادگیهمان

و اضطراب  طور که گفتم نگرانجا هست، مثل حسادت مثل همانترس هم در آن نیهم شاوندِ یخو جاناتیو ه

 اشکه به نظر خودش سبب خوشبخت اوردیدست نرا به یزیچ یمثال مضطرب است که  شخص .ندهیاز آ

کام را دارد، تلخ منف یهاجانیپس تمام ه  ترسد؛دائمًا م نیبنابرارا از دست بدهد،  یزیچ ی ایخواهد شد، 

درد ما با خودمان  مقدار ثابت ی شهیو هم کندکام مانسان را تلخ زندگ جورنیا دینیبکه م طورنیاست. و هم

  .میکام هستپس تلخ م،یکنحمل م

 ایحاال تو ب آورد،نم یمبارک نبود شاد گرفتم هاگدیکه از همان یشراب نیکه تا حاال ا دیگوموالنا م حاال

شراب ب عنیرا در تمام ذرات وجودت تجربه کن  نیو ا ریفضا را باز کن از عشق جام  .حس کن  

من چرا تا حاال  دییگواز آرامش. شما به خودتان م یدر چهار بعد تو از شاد زندداد م عنی» کند شَرابش ندا«

اصل  کهنیا یبراچرا؟  شود،خوب م قدرنیحالتان ا عنیشراب.  نیا ی؟! اوقاتم تلخ بود؟! از نداکام بودمتلخ

  .شودمال ما م خرد زندگ نیپس بنابرا دهد،که آن عدم به ما عقل م دینیباست آرامش است. م یما شاد

(دایره عدم  ٠[شل شمارههم  نیاال اگر ااز مرکز ما دور شدند؛ ح هادگیهمان نیا اندازۀ کافکه به وقت حاال،

شراب  نیدو قدح که از ا دیگو. مدیگوشد که در غزل م ادتریدرون ز یذره فضا یبه هر حال  م،ینشد اولیه)]

و استفاده  یریگرا م هاامیآن پ تو خواند اآلن. میدر غزل هست خواه فرستد،م امیخداوند به مرکز تو پ ،یخورد

از مرکز عدم  ردیگو قدرت را از خدا م تیو هدا تیکام، اآلن عقل و حسِ امنکه تلخ دینیبم نیابرا. بنکنم

است،  نیکه شراب ا دهددر تمام ذرات وجودش بلند ندا م یو حالِ خوب و شاد .شودحالش خوب م ردیگم

  .دیگرفتم ها)]نیدگ(دایره هما ١[شل شماره هادگیهمان نیکه شما تا حاال از ا ینه شراب
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طلب داشته  دیخواند که شما با میدوباره چندتا شعر خواه» ِبستان« نیبه اراجع م،یکرد را ما بررس تیب نیا پس

همچون  کند،من را زنده م دهدشرابش را م دیآکه خداوند م دیبو ییجا ی ندیبنش دینبا کسچیه. دیباش

که من واقعًا از  دیو بخواه دیریب میتصم دیلحظه شما با نیدر ا عنی م،یشطلب داشته با دی. ما باستین یزیچ

 گذردکه از فکرم م ییزهایاز چ کنمدرک م کهنیفکرم را آرام کنم هم دیکار با نیا یبرا  .خواهمشراب م زندگ

 اشی گذردم که از ذهنم ییزهایبخواهم؛ چ بخواهم خوشبخت تیبخواهم شراب بخواهم هو زندگ دیمن نبا

 امییبایز اشی استعلمم  اشیمقامم است،  اشیپولم است  اشیام است، بچه اشیهمسرم است 

 اماجتماع یاست، باورها اماسیس یاست باورها امیمذهب یباورها اشیاست،  تمیجنس اشیاست، 

من  هانیا از هستند. شاوندانمیرم هستند، تمام خواست و دوستانم هستند، پدر و ماد امشخص یاست باورها

 واشیواشیمرکزم عدم باشد.  دیپس با رمیب توانماز خداوند نم ها،نیچون بخواهم از ا خواهمنم زیچ چیه

من  هانیندارد از فکر ا دهیفا رید مییگوبخواهم، م یزیچ دینبا کسچیموضوع که از ه نیا قیدرک عم

  . خواهمم از آن زندگ کهنیا یچرا؟ برا ،یبپرم به آن  ی نیفکر ا از. بذرم یطورنیهم

 . وقتشودفکرشان هم کند م واشیواشی رم،یب توانمنم زندگ هانیکه من از ا قیطور عمبه دمیحاال که فهم

فکرش دارد کند  نمیبم م،خواهنم که از آن زندگ منکار،  نیندارد ا دهیفا میگوم افتم،م یزیچ یبه فکر 

 دفعهی ن،ییپا دیآفکرها سرعتش م یطورنی. همدیکنبه آن فکر نمراجع دینیبم مدت یپس از  شود،م

بدبخت  یبترس، دار دیذهنتان ممن است بو شود،م مرکزتان خال شد. وقت مرکزتان خال دینیبشما م

  . بله. یوشزنده م به زندگ ینه، دار ،یشوم

 تانیبرا ٨٨٠برنامه  نیاند، در امهم هانیرا که ا دیمن چند تا چراغ و کل دیبه عرضتان برسانم که اجازه بده خوب

آماده  تانیبرا شهیباشد، هم ارتانیدر اخت شهیابزارها هم نیکه ا دیبخوان قدرنیا دیرا با هانیبخوانم که شما ا

 لیکه خ دییبه خودتان بو شما. ادیبا تکرار ز دیابزار بشو نیا زاستفاده ا و استاد دیها استفاده بنباشد از آن

که در ذهن من روشن شده  ییهاچراغ نیا دهم،سال است، دو سال است گنج حضور گوش م یخوب من 

 باشد ول یممن است تکرار هانیا خوانمکه اآلن م اتیاب نیو هم کنند،ها هستند که به من کم مکدام

متخصص است؟  ایچرا استاد  د،ینیبرا م متخصص ایاستاد  یجهان هم  نیو شما در ا ابزار مهم شما هستند.

درست  شیجراح بلد است از ابزارها یخوب استفاده کند. مثل  لیبلد است خ یابزار یاز  کهنیا یبرا

  . کنده مو مهارت استفاد ییبایاز ابزارش به ز قیاستاد موس یاستفاده کند، 
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در شما زنده  قیعم اشو معن دیتکرار کن قدرنیا دیبا گذارد،ما م اریابزارها که موالنا در اخت نیهم از ا شما

و کاربردش را  دیکن معن یصورت ادببه دیمثل چراغ روشن بشود. وگرنه اگر بخواه افتد،م ادتانیبشود که 

من چه هست، من اآلن در چه  کاربردش در زندگ نیا که دیتان نپرسو از خود دیو تأمل نکن دینینب تاندر زندگ

 ای خواهمم دگیهمان یمن  خواهم؟را م یزیچچه خواهم،اآلن من طلب دارم، اگر م مثال هستم؟  تیوضع

  به او زنده بشوم.  خواهمواقعًا م

در اول درست  میاول بود. که ما آمد تیجهان در همان ب نیرا هم عرض کنم که منظور از آمدن ما به ا نیا و

 تیوضع تیبله نها ست،یما ن تیوضع تینها ذهنمن ول م،یکندرست م ذهنچند سال من یاست که برا

او  تیاو و ابد تینهایما به ب نی. بنابرامی، که ما به او زنده بشو(دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهاست  نیما ا

جسم  ی کهنیا یاست، برا یزمان مجاز نیبه زمان، ا میافتجهان  م نیبه ا مییآما م عنی. میزنده بشو

 زمانیلحظه ما ب نیلحظه هست، در ا نیکه ا میرسم یانقطه ی. ما به دهدرا نشان م رشییکه تغ میهست

 د،یست و شما آمدثابت ا ماست،که اصل  یزیآن چ ول کندم ریی. بله جسم ما تغمیکننم رییتغ رید م،یشوم

 رییکه بدنشان تغ شوندالبته متوجه م و. او زنده شوند تینهایبه ب یلحظه ابد نیها آمدند در اهمه انسان

  . شودم باالخره متالش کندم رییبدن در زمان تغ نیچون ا ست،یمهم ن شانیبرا رید شود،م ریمثال پ کند،م

کار  نیا یبرا م،یاو زنده شد تینهایبه ب یلحظه ابد نیکه در ا میهستخود ما  شود،نم که متالش یزیچ آن

  است؛ دیکل تیدوتا ب نیارا حفظ کند، پس منظور از آمدنش را بلد نبوده.  من ذهن . اگر کسمیآمد

  ییسازدر آخر زمان کرد طَرب اری
  ییاو ِجدِِّجد، ظاهرِ او باز باطن

  
  علم کشت نیبد اریعشّاق را  جملۀ

  یینکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا
  )٣٠١٣شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

است.  یآخر زمان مجاز هر انسان یبرا ول م،یسازم یزمان مجاز م،یساززمان م مییآاست که ما م درست

او زنده بشود،  تیهانیلحظه به ب نیدر ا توانداآلن م عنی ده،یرس انیدر انسان به پا طور کلبه یزمان مجاز

آخر  م،یدر آخر زمان هست کهکه در حال دیگوماست.  نیآخرالزمان هم نکند اصال معن رییبا زمان تغ رید

. خداوند از جنس میبه او زنده بشو کهنیا یکرده، برا ای طرب ما را مه ِاسباب ار،یخداوند،  م،یهست یزمان مجاز
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 یباز افتد،که اتفاق م یزیدر ما، ظاهر، هر چ م،یو ما که او هست میاست، طرب است، که ما طرب بن یشاد

ما  ذهنمن م،یسازم ذهنمن کند،م رییذهن ما تغ کند،م رییبدن تغ نیا خداوند است. یازب نیاست، ا

  است.  یلحظه جد نیشده در اگشوده یخداوند است اما فضا یهمه باز هانیا شود،بزرگ م شود،کوچ م

 نیا افتد،م اتفاق ی م،یکنصحبت م میلحظه که دار نیلحظه، هم نیساده است، در ا لیخ د،یتوجه کن پس

او  عنی .کندخداوند  با قضا کار م افتد،فکان مقضا و کن مییگوم لۀیوسبه افتد،م زندگ لۀیوساتفاق به

 کند. او فکر مافتداتفاق م میکننه ما فکر م م،ییبو یطورنیا افتد،اتفاق م زیهمه چ کنددرواقع فکر م

لحظه، اتفاق  نیکه در وجود شما هست، در ا یزیاز جمله تمام بدنمان، فکرمان، هر چ افتد،لحظه م نیاتفاق ا

  است. یخداوند است و باز هرظا نیا افتد،لحظه م نیاتفاق در ا نیاست، ا

 یشما هم جد یاست پس برا یشده جدگشوده یفضا نیبند، ا ییاگشافض نیاگر انسان بتواند در اطراف ا 

موضوع را خوب  نیو اگر ا  است. یشده جدگشوده یاست، فضا یلحظه باز نیشما اتفاق ا یاست؛ پس برا

لحظه، در  نیدر ا رد،یشده شراب بگشوده یهم گفته از عشق، از فضا تیب دیکن یبا او همار عنی د،یبدان

علم  نیا .دیکنکه درست کار م دیهست نیشما عاشق ا صورتنیدر ا د،یاست، فضا باز کن یق که بازاطراف اتفا

 نیکه اتفاق ا دیاگر شما بدان عنیعلم کشت  نیبه ا اریاست. همه عاشقان را  ذهنمردن شما نسبت به من

و  دیکن یشما با آن باز دیاو ب کنداز آن است و او درست م خداوند است و قسمت یاست و باز یلحظه باز

 یرا جد یو باز دیدانرا م یو جد یباز نیو فرق ب دیریگکه از او شراب م دیهست شما عاشق د،یفضا را باز کن

  . دیریگنم

کار داشتن با  عنیلحظه، مقاومت  نیاصطالح به اتفاق ادر به کند،مقاومت م کندم ذهنکه من یآن کار حاال

است از اتفاق  جسم یاریکه هش ذهنمن یبرا کهنیا یگرفتن آن، برا ینگرفتن آن، جد یظه، بازلح نیاتفاق ا

لحظه  نیو اتفاق ا افتدم یریپس از د یکه  دیآاتفاقات به نظرش م ذهنمن یبرا. ردیب زندگ خواهدم

 دیاتفاقات با نیو ا آورد،وجود مرا به یبعد آورد،وجود مرا به یاتفاق بعد آورد،وجود مرا به یاتفاق بعد

گرفتن اتفاقات  یجد یرا رو اشاتفاقات مهم هستند و زندگ نیبدهد. بنابرا که به او زندگ فتدیب یجور

که هر  ستین نیا اشها. معننگرفتن آن یها و بازمقاومت در مقابل آن عنیگرفتن اتفاقات  یجد. گذاردم

 م،ییگورا نم ذهنمن تفاوتینه آن حالت ب کنم،نم یکار چیهستم، ه تفاوتیمن ب دییشما بو فتد،یب اتفاق

به  دیایب که خرد زندگ دیکنفضا را باز م امنته د،یاتفاق را بهتر کن د،یاتفاق را درست کن دیخواهبله شما م

لحظه  نیاز اتفاق ا ایاز عشق است  اول، تیطبق ب د،یریگکه م یکه اآلن شراب دیلحظه شما مواظب هست هرکار. 
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شده است، کار گشوده یجهان است، کار شما خراب است، اگر از فضا نیجهان است، اگر از ا نیاز ا ایاست، 

  شما درست است.

 ،یدیرا فهم نیشته، حاال که اک  علم نسبت به من ذهن نیعاشقان را خداوند به ا دیگواست، همۀ م نیعلم ا پس

 خواهمو من م دانمرا م زیمن همه چ دیگوکه م ذهنعقل من ،ذهنخود من ،ذهنه جهل منمواظب باش ک

شدم  تیهوکه هم یزیبهتر و با آن چ شتریب هاز خداوند هستم و هرچ ازینیرا خودم درست کنم و ب امزندگ

نکند،  یطنّاز دیما مواظب باشآن را ش رم،یب خوشبخت رم،یب کنم و از آن زندگ اصطالح زندگبه توانمم

  تا حاال هم فروخته؛  میگوعشوه نفروشد که من درست م

اول غزل  تیبا ب ریمغا نیکه ا میاکرده زندگ مانذهن. تا حاال با جهل منمیادهیکرده، ما هم خر یجهل ما طنّاز 

خرد  ییاست، فضاگشا یما جدش ییخداوند است، فضاگشا یلحظه باز نیابزار، اتفاق ا ی نیبنابرا پساست. 

شما و شراب شما را زنده  یاول، به تمام ذرات وجود تیبه فکر و عمل شما، طبق ب کندم یرا جار زندگ

  . دیکل ی نیا تم،هس زندگ لیاص یمن شاد ،کام باشتلخ دیکام، نباتلخ یا کند،ندا م کند،م

  اآلن گفتم.   نیکه من هم ییزهایچ نیهم دهمم حیباز هم توض میکه قبال خواند تیدو ب نیا اما

  در روز و شب ما را، یبد نیالدعشق شمس اگرنه
  ز دام و از سبب ما را!؟ یکجا بود هافراغت

  
  دمار از ما ز تابِ خود ،یبتِ شهوت برآورد 

  تاب و تب، ما را یاز تابش عشقش، نبود اگر
  )٧١ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

 شد،نم اگر آن اصل ما که عدم است، امتداد خدا است، آن عاشق زندگ دیگولحظه، م نیبه ا مییایهم ب باز

 رودشده که امتداد خداست، اصل ما است، دارد مگشوده یفضا نیکه ا مینیبم م،یکنم ییکه فضاگشا نیهم

وحدت مجدد نبود، که هر  ،به زندگ ددعشق و زنده شدن مج نیاگر ا دیگوخدا، م یسوبه ،زندگ یسوبه

کجا بود از سبب و دام.  شیآسا دیگوم م،یکن ییما فضاگشا میتوانانجام بشود، هر لحظه م تواندلحظه م

است  نیجهلش هم ندیبم یطورنیا کند،ما را درست م که زندگ داندلحظه را سبب م نیاتفاق ا ذهنمن

اتفاق درست  کندفکر م ذهنمن ول کند،ما را درست م ن زندگفکالحظه خداوند، قضا و کن نی. ارید
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نه،  شود،م یطورآن فتدیاتفاق ب نیا افتد؟م چه اتفاق  م،یبه اتفاقات دار یادیما عالقۀ ز جهیدر نت کند،م

  .دیاو را بخر یدر عالم و شما طنّاز طور کلکند به یطنّاز ذهنمن دیشما نگذار

 دیافتم د،یخودتان بدان لحظه را سبب زندگ نیسبب، اگر اتفاق ا یدام است و  ی جا،نیدر ا قلم است دوتا

در  د،یکنکه در اطرافش فقط فضا باز م دیبدان یابزار د،یبدان لحظه را عامل نیاگر اتفاق ا ،ذهندر دام من

 میخواهکار را ما م نیشده. اگشوده یضاف ،ییتای یابه فض دیافتو م رونیب دیجهاز دام ذهن م صورتنیا

 نیغم ای دیآن خوشحال بشو یمثال برا د،یریب یجد د،یلحظه کار داشته باش نیشما با اتفاق ا اگرشما.  دیبن

در مرکز  د،یعاشق آن هست د،یخواهم زندگ ذهن زیچ یشما از  صورتنیکار داشتن است. در ا نیا د،یبشو

از  آوردروزگار شما در م زدر مرکز شما دمار ا یزیچ یبا  یبت شهوت، بت عشقبازموقع شما است و آن

  کننده و مخرب است. مسموم اریاربسیدارد، بس ذهنکه من آن تابش عنیتابش بد خودش. 

از  که یو شراب یاز انرژ ،ذهنلحظه از تابش من نی، اگر شما ا»دمار از ما ز تابِ خود ،یبِت شهوت برآورد« 

چهار بعدتان خراب  صورتنیدر ا د،یریشده بگشوده یفضا نیاز ا کهنیا یجابه د،یبخور دیریب دیآآن م

شده، از تابش عشق او، گشوده یفضا نی. اگر از اار هالیکه کرده خ کردما را نابود م ی. پس آن انرژشودم

عشق، اگر نبود،  یگرما عنیتب  ،ییتابش روشنا عنی تاب. آمدوتب نمتاب دن،ید یی عشق و روشنا یگرما

  . شتکما را م ذهنمن یانرژ

خوشبخت کردن و  یبرا د،یاست که شما در اطراف آن فضا باز کن نیا یلحظه فقط برا نیاتفاق ا میدیپس فهم

نگاه  . به آندیریب یآن را جد دیخداوند است، شما نبا یاست، باز زندگ ی. بازستیبدبخت کردن شما ن

 م،یتسلکرد.  دیکار خواه نیا یشما رو ییاست، با فضاگشا چالش یالبته اتفاق اگر ناگوار است،  م،یکنم

که تا عمر  ستین نیا اشلحظه معن نیاتفاق ا رشیپذ عنی می. تسلستیعدم اقدام ن م،یتسل ست،یکار نکردن ن

 رشیپذ عنی میبه تسل شما. دینگاه کن ذهنا چشم منب دینبا میکه به تسل دی. توجه کنمیریپذرا م نیا میدار

 زندگ دهد،م میتعم ذهنمن دیبده میرا تعم تیلحظه وضع نیکه اتفاق ا دینگاه نکن یطورنیلحظه ا نیاتفاق ا

  .دهدم رییلحظه تغ نیا

 عنیچه؟  عنیاست.  یدیلحظه در کار جد نیاز ابزارها، در ا یعنوان خواند، به میاآلن باز هم خواه خداوند،

 ذهن، .شناسدرا نم دیاست، ذهن کار جد یدیلحظه در کار جد نیخدا در ا ای زندگ د،یکنم ییشما فضاگشا

مثل  ر،یلحظه را بپذ نیاتفاق ا مییگوم مثال وقت کهنیا عنی میتعم. دهدم میو تعم دهدرا ادامه م کهنگ

تان صد دالر بس نیتا آخر عمر هم د،یمثال اگر صد دالر پول دار شهیکه هم مییگوم د،یشنوم دیشما دار کهنیا
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فضا را باز  ول. دیندار یشما با آن صد دالر کار کهنیا عنیلحظه  نیاتفاق ا رشی. پذستین نیاست، نه، ا

ر دالر، صد هزار هزا دیکن. مدیدهم رییصد دالر را تغ تیوضع نیشده اگشوده یعقل فضا لهیوسبه د،یکنم

  نه از مقاومت به اتفاق. د،یآورشده مگشوده یفضا نیعقل آن را از ا ول خواهد،دالر، هر چقدر دلتان م

را  نیدارند به من ظلم شده؟ نه ا ادیز رانیچه؟ چرا د عنی: چرا من صد دالر دارم؟ دییبو دییآنم شما

است، من  نیمن ا تیوضع دییگوم د،یصد دالر ندار نیبا ا یکار چیاست. بله ه ذهنمن نیچون ا دییگونم

با عملم و فکر درستم درست بشود. پس  من تیو وضع دیایب خرد زندگ نیتا ا رم،یپذم ییرا با فضاگشا نیا

بله فکر و عمل  ست،یقبول ظلم ن ست،یپا له شدن ن ریز ست،یترس ن ست،ین عملیب میتسل ای ییفضاگشا

لحظه  نیاست که خداوند در ا نیا اشمعن ییفضاگشا بلهاست.  هم استدالل ذهن نیت، اصال اخردمندانه اس

اراده خداوند  عنیکه قضا  در اطراف اتفاق د،یکنفضا را باز م د،یاست، و شما امتداد او هست یدیدر کار جد

او در  عنیخداوند » بشو و بشود«شود. بشو و ب دیو او بو دیشما فضا را باز کن خواهدو او م آوردوجود مبه

 حیتوض شودنم نیتر از اساده ری. دتاناو کار کند، نه من ذهن دیاجازه بده کند،شما کار م یهر لحظه رو

  بله.  د،یشوگرفتار م ذهندوباره در من دیاست، اگر نفهم فیظر اتییجز هانیداد. ا

 ای ییفضاگشا مییگواست که م عمل نیهم تیفیمهم است، ک رایاربسیکه چراغ است و بس ریموضوع د ی

بدون  دیدر اطرافش با منوجود دارد.  اتفاق یلحظه  نیکه در ا میدیرا فهم هانیما اآلن ا نی. پس بنابرامیتسل

 کس چیدخالت کند، ه دینبا یفکر چیلحظه، ه نیدر اطراف اتفاق ا ییکنم. در فضاگشا ییفضاگشا دوشرطیق

شما  کهنیا ی. براکنمم ییمن هم فضاگشا دیکن ییکه موالنا گفته فضاگشا دییبو دیدخالت کند، شما نبا دینبا

  . دیکنفکر استفاده م یاز  دیدار

. دیکه عشق را تجربه کن دیبن یکار ی دیلحظه با نیکه شما در ا دیگومهم هستند و م لیخ تیدو ب نیا و

 .دیبشو یشما و خدا  عنی د،یحس کن د،یعدم بشود و وحدت را تجربه کن قتاًیحقمرکزتان  دیکار با نیا یبرا

کامل  میشما تسل رد،یگقرار م کس ی ای ردیگفکر قرار م ی نتانیب کهنیبه.خاطر ا د،یبشو دینتوان اگر

  به شما کم کند.  تواندخداوند نم د،یبشو دیکامل نتوان می. اگر تسلدیشونم

   شاه، مبذول است جان: بهرِگفت
  ان؟یاندر م عیشف دیچرا آ او

  )٢٩۵٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  اله وقت بود آن دم مرامع  ل
  یمجَتب یَنب هیف سع ی  ال

  )٢٩۵٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 دیاگر شما استدالل کن عنیود. برطرف بش هاکه مشالت بعض خوانمرا دوباره م تیدو  ب نیا میخواند بارها

 دیتواننم د،یهنوز در ذهن هست اگر. دیشونم واقع میبا استدالل خودم، شما تسل شومم میدارم تسل دییو بو

از ذهنش، از فکرش خارج شده باشد، تجربه حضور بند، تجربه مرکز عدم بند، پس  دی. انسان بادیبشو میتسل

 جان من، جانِ ذهن نیا د،ییگوشما م د،ییگوم دیدار شما. میگوداستان را نم ریاز آن داستان است، د نیا

که در ذهنم هست، نه اصل من که خداگونه هست،  نشوم، آن شخص ایبشوم و  میمن تسل دیگوم کهنیمن، ا

و جان  دیبذاررا  ذهنجان من دیلحظه شما با نیدر ا عنیخدا،  عنی شاه،مبذول شاه بشود.  دیآن جان با

وسط کس نی. اگر در ادیریحضور را ب را به هم م میتسل نیا د،یایب یفکر ای د،یایبزدیر .  

 یکه من با خدا  که در زمان دیگواست. م ثیحد یکه مربوط به  دیگورا م نی، هم»اله وقتمع ل«« و

. شودجا جا نمآن یزیچ چیه ،یباور چیه ،یبرغمیپ چیه ،یافرشته چیاست، ه میحالت تسل نیکه ا شوم،م

هم او،  روم،م نیهم من از ب م،یباشد، فقط من و او باش دینبا زیچ چیه میمن و خدا در حالت تسل نیب عنی

کامل  میتسل نیا کند،آن وسط باشد که به من کم م رونیاز ب یزیچ ی. اگر میشوم ی نیپس بنابرا

  اش هست.ترجمه نیمرکزم را عدم کنم. هم انمتوو من نم شودنم

حال جا  ایدر آن مقام  یادهیبرگز امبریپ چیکه ه ینحوبود که تنها با خدا باشم به من لحظۀ فنا وقت یبرا«  

  »ندارد.

شدن  یدر حالت  تواندنم یادهیبرگز غمبریپ چیه دیگو. ممیباالتر ما ندار غمبریاز فرشته و پ رید چ،یه عنی

 میتسل نیپس بنابرا دیایب تواندنم یافرشته چیه من حق دارم من هم باشم. دیآن وسط بو دیایشما با خدا ب

از حضرت  نیاست که باز هم ا بیعج ثیهم آن حد نیو اکامل باشد.  طورنیا دیشما با ییفضاگشا عنیشما 

از من  م،یایب توانممن هم نم د،یاینده و خدا بشما، ب نیب تواندنم یغمبریپ چیکه ه دیگورسول است و او م

به خودتان  دیکه شما خودتان با مییگوم نیهم یبرا نیبشوم. پس بنابرا توانمنم عیمن شف د،یکم نخواه

 دیبشو ی دیتواناآلن م نیو شما با خدا هم د،یشما امتداد خدا هست کهنیا یبرا ،دهیدارزش ب د،یاحترام بذار

درست  ذهن ریتصو ی د،یگذرم دهیهمان یدادم، شما تند تند از فکرها حیبرنامه توض اول. ییابا فضاگش
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و تار  رهیت شود،کند م شود،دارد نابود م واشیواشی ذهن ریتصو دینیبکار را، م نیا دیحاال کند کن د،یکنم

  است: نیم همه نیپس بله، ا دهد،خودش را نشان م ریاصلتان از آن ز شود،م

»ل   قْتو هال عمینعس  یفنَبِ ه  و بقَرلَكٌ ممل. یسرم«  

 شیگنجا ،مرسل امبریو نه پ یاست که در آن هنگام نه فرشتۀ مقرب من در خلوتگاه با خدا، وقت خاص یبرا«

  ».رندین و خدا قرار گم نیب توانندصحبت و انس و برخورد مرا با خدا ندارند. و نم

  )ثی(حد

 میتسل تیفیک نیا د،یایحق ندارد ب کسچیجا هدر آن م،یهست تایو  میهست یمن و خدا  میدر حالت تسل عنی

لحظه  نی. امیلحظه هست نیدر ا شهیهم ول م،یدار ذهنمطالب مهم است ما من نیا دیکنتوجه م پساست. 

 دی. شما در اطرافش باآوردوجود مخداوند به عنی آورد،فکان به.وجود ماتفاق را قضا و کن افتد،م اتفاق

 نیا در. میکار آمد نیا یاست و ما برا یشده جدگشوده یاست. فضا زندگ یلحظه باز نیاتفاق ا د،یفضا باز کن

خدا، والسالم؛  و دیباشد و شما هست تواندبا ما نم یغمبریپ چیه ،یافرشته چیه ،یفکر چیشده هگشوده یفضا

در  نیقر دیدانشما م م،یاکه قبال خوانده دهمم حیتوض تانیابزارها را تندتند برا نیا ن،یدرست است؟ پس از ا

 نظر  ِبا مردم تبادل ایبه رفتن به سرکارتان  دیکنو شروع م رونیب دییآشما مهم است. شما عمال در روز م رییتغ

  .دزددم یزیچ یشما  نهیاو س نۀیو از س گذاردشما اثر م یدارد رو از هر جنس باشد کردن، هرکس

   هانهیدر س هانهیاز س رودم
   هانهیره پنهان صالح و ک از

  )١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  طور،نیهم

  او یگو و و گفت قولیب نیقَر از
  او یبدزدد دل نهان از خو خو

  )٢۶٢۶ تیب دفتر پنجم، ،یمثنو ،ی(مولو

از جنس  خواهدم کندشما اعمال م یرو ییروین ی ندیبشما را م است که هرکس نیعبارت از ا نیقر موضوع

 ذهناز جنس من خواهدباشد م ذهنبند، اگر من خواهدم خودش بند. اگر موالنا باشد از جنس زندگ

 نیهم اوردیمرکز شما را به درد ب خواهدم دیآعاش درمدر مرکزش درد باشد درد او به ارت کس ی اگربند. 

  او. یمرکز ما از خو» او، خو بدزد یو گو و گفت قولیب نیاز قر«کند.  تیدردها سرا
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 کسبا چه د،یدوست هست کسبا چه دیکنتماشا م یاکه چه برنامه دیبدان دیبا دیرا مهم بدان نیشما قر پس

من  دییطور پنهان. نگوبه گذاردشما اثر م یدارد رو دیزنکه شما سروکله م انسان . با هردیکنوآمد مرفت

 میبه خدا زنده بشو میتوانستزود م لینبود ما خ نیمن اثر بذارد. پس اگر اثر قر یرو تواندنم پهلوانم کس

و ما را از حضور  گذارندمما اثر  یدارند و رو ذهن یهامختلف من یهاهرروز انسان ول میبه وحدت برس

که شما را ممن است از  یزیچ یشما، هر لحظه شما، از  روزۀهر زیهرروزۀ شما و پره نی. پس تمرآورنددرم

از  میمواظب باش میباش زیت دینه، با میکه ما از مردم فرار کن ستین نیا اشمعن نیا الزم است. اوردیحضور درب

ناظر جنس منظور « ،»کندم نییناظر جنس منظور را تع«: دیگومدرن م یزیف ۀیموضوع که طبق آن قض نیا

  .کندم نییمورد نظارت را تع عنی »کندم نییرا تع

اش را هم همان دارد پر از درد باشد، جنس بچه ذهناگر مادر از جنس من کنداش نگاه ممادر به بچه ی

چقدر مهم است که مادر بدون درد باشد تا  نیاش. پس بنابرامرکز بچهبه  کنددارد منتقل م عنی کندم نییتع

ما  د؟یکن. توجه مدزددترس داشته باشد مادر، همان ترس را مرکز بچه م اگراش هم بدون درد باشد. بچه

 ی. پس دیگوموالنا م میگو. من نممیگذارهم اثر م یکه رو میهست ییهاما مثل آنتن م،یحرف بزن ستیالزم ن

  :دیرا توجه کن تیب نیکردم. ا یادآوریبود که  نیقر ریابزار د

  مقاماِت َتبتُّل تا فنا  از
  تا مالقاِت خدا هیپا هیپا
  )۴٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 د،یکنو م دیاشده دهیهمان یزیچکه با چه دیکنم ییشما مرتب شناسا عنیواهمانش،  عنی دن،یبر عنی تبتّل

 ه،یپاهیپا پس. دیاشده یبا خدا  ارانهیطور هشکه به دیبرس خال رهیمراحل مختلف تبتّل است تا به آن دا نیا

 دیبشو لیتمامًا به او تبد عنی دی. با خداوند مالقات کندیباال، تا با خداوند مالقات کن دیروم دیپله شما دارپله

  در مرکز شما نماند. دگیهمان چیه

اگر شما  د،ی. اگر شما ادامه ندهفتدیدر شما ب دیاتفاق با نیا دیکنمرکز را عدم م دیدهادامه م دیا دارپس شم 

 دیشما با  .دیرس دینخواه ییکم بشود به جا میدردها خواهماز موالنا خواندن که من م دیداشته باش یمنظور

 یزهایچ نیدر مرکزم بذارم و ا یماد زیچکه من حق ندارم  دیجهان را دنبال کن نیآمدن به ا مقصود اصل

که  دیرا هم بدان نیکنم و ا رونیاز مرکزم ب دیبا خواستمم را که در مرکزم گذاشتم تا حاال از آن زندگ یماد

شده گشوده یفضا نیتا ا دیلحظه فضا باز کن نیو اتفاق ا تیدر اطراف وضع دیبا. ذهنعنوان منبه دیتوانشما نم
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 که با چه دیکن ییصورت او شناسابدهد، هم خود او است هم شما، شما به ییشما شناسا است بهکه خود او 

که  دیدانرا م نیجدا بشود. شما ا دگیخالص از همان یاریهش عنی .دیو خالص بشو دیهست دهیهمان یزیچ

  است:  نیاصل ما ا

  میکر یندارم، ا یزیالف چ چون
  میم تر از چشمدلتنگ دل جز
  )٢٣٢٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یولو(م

 کندحسود است، رواداشت ندارد و فکر م م،یچشمش تنگ است مثل م ذهنمن میساخت ذهنمن میآمد ما

 خوشبخت ذهنمن تواند. نمرسدبرسد به من کم م ادیز رید یدر عالم محدود است اگر به  زیکه همه چ

 یابیاست و کم تیبه محدود لیاست و م ینظرتنگ میدار ذهنا در منکه م از مسائل ی ندیرا بب رانید

 یبرا میکنم جادیا رونیرا در ب نینظر باشد همچون اگر مرکز ما تنگ شودبه ضرر ما تمام م نیاست و ا

 یزیهرچ عنی سد؛ینوم رونیلحظه مرکز ما را در ب نیدر ا القلم که زندگ َّاز جف دیدانرا شما م نیخودمان. و ا

 ذهنو حسادت هست که مال من ینظراگر در مرکز شما تنگ شودمنعکس م رونیکه در مرکز شما است، ب

  .شودنم جادیا یرید زیچ چیه و قحط و تنگ یابیجز کم رونیهست در ب

هم خوشبخت  رانیندارد د که اشال دینیبم دیشیندیب اگر مرکز شما باز بشود فراوان بشود به فراوان ول 

که  شناسمرا م من کس نداردشده، اشال ادیندارد حقوقشان ز ندارد خانه بخرند، اشال بشوند، اشال

 کهنیا نه و خوشحال است. کندم حس خوشبخت وکرده  دایپ یکه همسر خوب دیآنظر مبه کندازدواج دارد م

. تمام آن شودبه ضررش تمام م ذهنمن تیخاص نیو ا بردد مرا دار مال من رسددارد م یزیبه هرچ هرکس

 شما است که مرکزشان تنگ است و گرفتار است. نیاز ا کنندکه تالش م درحال رسندنم ییکه به جا کسان

و هر لحظه از  مینکن دهیاگر ما فکر همان دیندارم. توجه کن یزیچچیندارم، پس من توقع ه یزیچچیمن ه دییبو

 نیا میندار یزیچچیجهان ه نیما درواقع در ا ما؟ الف لخت. میچه هست مینخواه یزیچ دگیهمان یفکرها

را  تیب نیدارد و شما ا ینظراست چشم تنگ دهیهمان زهایبا چ وقت را دارد. ول زهایچ نیاست که ا ذهنمن

  :دیکنم خودتان معن یبرا

  به سازد مرا چ،یندارم ه خود
  صد عنا نیرم است از وهم دا که

  )٢٣٣۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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که ما  ذهنندارد. در من قتیکه حق یمجاز زیچ عنیوهم است وهم  نیکه من دارم از ا یصد درد نیا عنی

ما  کهنیا .ذهن زیچ ی عنیتوهم است توهم  نیا میرا دار هانیا میکنما فکر م زها،یچ نیبا ا میهست دهیهمان

 شود،با اتفاقات، با اتفاقات خوب و بد م شودحالمان در زمان خوب و بد م و ه میهست ذهنمن میکنم فکر

پس ما در  ندارد. زیچچیه میجهان که ما از جنس او هست نیخداوند در ا میندار یزیچچیتوهم است. ما ه نیا

در اصل من لخت  رم، بچه دارم، ولکه درست است که من خانه دارم، همسر دا میدهم صیلحظه تشخ نیا

من دارم، بله طبق  دهداصطالح ذهن من نشان مهستند که به ییزهایدر واقع چ هانیندارم. ا یزیچچیهستم ه

بعد  کنمفعال من دارم استفاده م ببرم ول توانمرا من نم هانیا .کنماستفاده م هانیمن فعال از ا یقرارداد ی

  من دارم، من ندارم. دهدکه ذهنم نشان م یزیدست خواهد گشت و هرچبهدست رسدم رید یاز من هم به 

حال من  هانیهستم، ا دهیمن دارم با آن همان دهدکه حاال ذهن من فعال نشان م ییهانیو ا ،»چیندارم ه خود«

را دارم و مال  هانیکه من ا دنیهمان عنیوهم داشتن،  نیو ا م؟یرا بفهم نیما ا شودم .کنندرا خوب نم

 م؟یبفهم میتوانرا ما م نیا خراب است. لیدل نیدر مرکز من باشند. حال من به ا هانیهستم سبب شده ا هانیا

  .میدیرا فهم مهم زیچ میخوب اگر بفهم

مجدد با خداوند و به وحدت  میکار کن میخواهو م میدار ذهنمن که وقت میرا بارها تکرار بن تیب نیا بله

پس  خوانمم موالنا .کنمخودم کار م یمن سخت دارم روگوییم ممزد کار برسد  میما منتظر هست مدت میبرس

دو  یاهفته ای کنندکار م ساعتی یروز کنندگه کار مگه هالیو خ و صبر کن کار کن دیمزدش کو؟ با

  .دیکن نیتمر دیرا با ییفضاگشا نیا دینتواجا که م. شما تا آنکنندساعت کار م

شما  د،یکار کن دیدرواقع کارگاه شما است. با  د،یآم شیو هرچه پ هاتیدر اطراف اتفاقات و وضع ییفضاگشا 

هل  ای دیشوسرش رد م یاز باال ای دیشواست از کنارش رد م تانیجلو مانع دیشوروان م دیمثل آب هست

 ندیگوبه ما م میبردار انیاز م میتوانهست که ما م ییهاچالش اتفاقات را. دیل بدهه  دینتوانم شهیهم دیدهم

و  ردیمم کسی دفعهی ول میشوو قبول م میدهامتحان را م میخوانما شب و روز م دیامتحان بده ی

آن، از کنار  یاز رو دیبا میبردار انیز ما میشب و روز مطالعه کن میتواننم ریرا د نیا .میهست تیهوما با او هم

 .شودرد م شیاز پهلو ای شودرد م شیاز باال ای رسدسنگ م یبه  دیآمثل آب. آب که م میآن، رد بشو

 جا؟نیا دییایگفته شما ب کسچه ؟یاستادهیمن ا یسنگ فالن فالن شده چرا جلو ی: آدیجا بوآن ستدیانم

اگر بزرگ باشد زورش   دارد،برم انیاز م زندرد بشوم اگر کوچولو باشد م استمخوم صاف یجا یمن 

  .میکن نیکار را تمر نیا دیو هر لحظه با میما هم مثل آن هست شودرد م شینرسد از پهلو
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  مر تو را که تو نرسدمزد کار م زان
  گه کار، گه نیتو در ستین وستهیپ

  )٢٩٨١شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

 چیتا ه ادامه بده دیبا یبرو حالت خوب شد رها نکن یعمل کرد یبرنامه را گوش کرد نیا اگر مدت ای و

  .دینماند، تماماً به او زنده بشو ریدر مرکز شما د دگیهمان

  *** پایان بخش اول ***
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  بِاتَّقوا دو سه روز چشم را بند کن ور
  کن انیچشم حس را بحر در ع چشمه

  )٢۴۶۵ ۀشمس، غزل شمار وانید ،یو(مول

 زیبا چ طورنیهم و باش ییاش در حال فضاگشاهمه عنیبه مرکزت،  زهایاز آوردن چ : اگر چند وقتدیگوم

من مثل آن  ییکه دائماً بو باش ییفضا یدر  »دیکن زیپره« عنیکه اسمش اتَقَّوا هست  ینشو دهیهمان دیجد

اتفاقات رد  یاز پهلو کنم،کنم، فضا را باز ملحظه مقاومت نم نیقابل اتفاق ادر م شوممثال آب، روان م

  . کنمام را حل مو مسئله دارمبرم انیاز م بردارم با خرد زندگ دیبا انیاگر از م ایو  شومم

 یرا از فضا ردخ د؟یآور. خرد از کجا مدیکناختالفتان  را خردمندانه حل م د،یشما اختالف دار کس ی با

 دیمرکزتان، تقل دیآورآن را نم دیگوم یزیچ یمقابل شما  طرف د؟یکنم زی. از چه پرهدیآورشده مگشوده

 دید دیخواه د،ینشو دهیهمان یزیو با چ دیکار را بن نیچند وقت ا اگر مرکزتان. دیآورآن فکر را نم د،یکننم

دو سه  ول دینیبم دیبله با عدم دار دینیبنم ذهنبا من ریشما د عنی شودکه چشم حس دارد عوض م

حدس  دیتواندو سه روز را شما نم ،برخ ی. دو سه روز ممن است دو سه سال باشد برادیادامه بده دیروز با

آوردن از  دیکن زیو پره دیکن ییکه مقدور است  فضاگشا جانیکند شما تا ا نییقضا تع دیاجازه بده دیبا دیبزن

  به مرکزتان. دیاوریب دیرا نبا رونیب زیچ دیدانم ریدبه مرکزتان.  زهایچ

خانه باشد، ممن است  لۀیوس یممن است  هانیهر کدام از ا دینیبم ییبایز لیخ یزهایدر روز چ شما 

آن را داشته  دیخواهم د،یبشو دهیبا آن همان دیخواهباشد. شما م یزیجواهر باشد، هرچ یانسان باشد،  ی

 یزیاگر چ دیکن. اگر شما حس مکندبه شما اضافه م یزیچ نیا د،یداشته باش دیخواهو سخت هم م دیباش

 یزیممن است ما چ .دیستیمثل الف لخت ن دیهست تیهوپس با آن هم شود،به شما اضافه م یزیچ دیرا بخر

 میدانو ما م ،یاز نظر معنو میما لخت هست شهیهم م،یشمثل الف لخت با دیبا ول میو داشته باش میرا بخر

موقع به ما  چیه دهدبه ما شر م میاگر فضا را باز کن میدار شر فروش یلحظه و در هر لحظه ما  نیا

  شر ندارم. دیگونم

  شر فروش دارم که به من شر فروشد چه
  که: برو شر ندارم  ینگفت عذر روز که

  )١۶٢٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو
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لحظه و هر لحظه آماده است،  نیآرامش است، خرد است، قدرت است، عشق است، ا است،یمنبع شاد خداوند

 دیگونم دفعهیکه گفتم و  ییزهایچ نیمعادل هم شربه شما شر بدهد.  د،یبخواه دیرا با شر .دیاگر بستان

 دید دیخواه د،یکن ییدرست فضاگشا شما، نه یالن کار را کردامروز شر ندارم چون ف خواهمکه معذرت م

  .دیریگکه شر م

   ٨٨٠در برنامه  کنمم یادآوریبراتون امروز  میکه بارها خواند تیسه ب نیا طورنیهم و

  اهیصد گ زدیور بر د،ی بِرو گر
  اله ۀآن کشت دیبررو عاقبت

  )١٠۵٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بر کشتِ نخست دیکارنو  کشتِ
  است و آن اول درست دوم فان نیا

  )١٠۵٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است  دهیاول کامل و بز  کشتِ
ثان تخم است  دهیفاسد و پوس  

  )١٠۵٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

جنس  دگیهمان. میکرد نییرا تع انمجنس اصل عنی میشد دهیجهان ما با خود خداوند همان نیآمدن به ا ازقبل

است  ادمانی نیو ا میکه ما از جنس تو هست میکرد نییروز َاَلست ما جنس خودمان را تع وقت .کندم نییرا تع

و جنس ما از جنس جسم نباشد  مینشو دهیچون اگر همان میبشو دهیهمان میمجبور م،یشوجهان م نیوارد ا

 کهنیا یبرا پس. یاز جنس او بشو دیبا بشناس دیرا که با یزیگفته هرچ موالنا .میبشناس میتوانها را نمجسم

به  دیبا میجسم را شناخت وقت م،یشداز جنس جسم م دیبا میشناختو جسم را م میکردرا تجربه م ییما جدا

به  ارانهیدًا، هشمجد دیبا ماکه،  میجسم باش میامدیکه ن ما جسم را. میشناخت رید م،یبرگرد مانهیجنس اول

  . میخودمان است استفاده کن ستۀیکه شا یاز آن خرد میتا بتوان میوصل بشو زندگ

را  ریو همد میکشرا م ریو همد میهمه جنگ راه انداخت نیدر جهان که ا میکنکه استفاده م اآلن آن عقل ایآ

 ذهنمن عقلاست؟  ذهنعقل من اید است واقعاً آن عقل خداون نیا میدار نهینسبت به هم ک م،یدوست ندار

 م،یجهان شد نیجنس ما در روز الست صورت گرفته وارد ا نییتع نیبنابرا پس .دیآم هیاست و از کشت ثانو

که حاال  میگفت میدوباره آمد عنیآن،  یرو میکاشت یزیبوده ما دوباره چ کشت ثان نیا زها،یبا چ میشد دهیهمان

پول،  میشد ،با پول میشد دهیهمان میآمد میکن نییمان را تعو اآلن جنس مینس چه هسترفته از ج ادمانیما 
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و  رید زیو هزار تا چ میانسان را به خودمان گرفت یانسان را و نقش  ی ریانسان و تصو یبا  میشد دهیهمان

 میشد دهیهم همان اهنیمثل حسادت با ا نه،یشد مثل خشم، مثل ترس، مثل رنجش، مثل ک جادیباالخره درد ا

 هیکشت ثانو نیا پس .بوده هیکشت ثانو هانیهستند، ا ادر مرکز م هانیا میهست هانیما از جنس ا مییگوم

  . دیینخواهد رو

 نیحاال هرچه ما از ا دییاو خواهد رو میاو بشو ارانهیهش دیبا میما او هست مییگوکه م میکه آمد هیکشت اول آن

 گر« که دیگوم نیهم یبرا میکنبدنمان را خراب م م،یکنوقتمان را تلف م میدار م،یکارم هیثانو یهاکشت

خودمان را  میخواهم میکارم دیجد یهااصطالح منبه میشوم دهیاش همانهمه ما »اهیصد گ زدیور بر د،یبرو

 م،یکن نییمان را تعجنس میکه بتوان با خانه، با بچه، با مدرک، با نقش م،یشوم دهیبا پول همان میکن ییشناسا

مان ما مثال با جسم  .دنیروم هانیا انجو یمثال در ابتدا ندیبرو هانی: اگر ادیگو. مزندیرم هانیکه ا مینیبم

 دینیباز آن طرف م دفعهیو  شودتر مو خوشل شودم تریو قو شودجسم ما بزرگتر م نیا میهست دهیهمان

 هیآن کشت اول دیبا ستیخراب بشوند مهم ن زندیبر ند،یبرو هانیکه ا دیگوم  .زدیرم میشوم ریپ وقت که

و  هیثانو یهاکشت نیدر اثر ا ذهنمن نیا م،یاکاشته دیکشت جد م،یاکه کشت نو کاشته میاو ما متوجه  .دیبرو

  است.است که درست شده دیجد

 شود،درست م ذهنمن ی دیتند فکر کنتند دیۀ دست ماست، شما نگاه کنمصنوع است، ساخته شد ذهنمن

 تیهوشد و با درد هم جادیدرد ا یادیمقدار ز دینیببعد م ،تانیدر فکرها دیو گم بشو دیبشو جیگ اعال. ذهنمن

 ک دیستیتوجه نم رید زیچ چیکه مست است ه آمده که مثل کس نییقدر پاآن نییآمد پا تانیاریهش د،یشد

تند برحسب تند دیداد که با ادیجامعه  ایداد،  ادیبه شما  کس ی د؟یساخت چونه .را؟ شما نیساخت ا

 د،یآخوابم نم دینیبم دفعهی د،یدر دردها گم بشو د،یگم بشو هادگیو در همان دیفکر کن هادگیهمان

 دیاز بس کشت جد کهنیا یبرا ست؟یچ انیجر فهمممنگم، نم طورنیهم شودناراحتم، بدنم دارد خراب م

  درست نکن. این را خداوند، گفته ،خودت، که زندگ یدرست کرد یزیچ ی ساخت

و  شدخودش درست م نیا ،ذهناندازه و شدت من نیدر ا میکردعنوان بشر دخالت نماگر واقعًا ما به حاال

 میکردم دایخودمان را پ میکردآهسته فکر م واشیواشیبعد  میکردتند فکر مما تند عنی .شدخراب م

 دهیو آن، پدر و مادر، تو جمع کن با آن همان نیاز جامعه، از ا میگرفت ادیاز بس که ما  عنوان امتداد خدا، ولبه

بشو  دهیبروند از دستت ناراحت بشو، با دردش همان هانیبشو، ا دهیغلط بوده است. جمع کن همان نیابشو. 

از  میدر آورد کدام،ماچیاند؟ هنوشته نید یهارا ؟ موالنا نوشته؟ کتاب نیکتاب نوشته ا کدامغلط است. 
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 ی چه کس آخر. مانذهنهم با عقل منآن م،یواقعاً خودمان اختراع کرد میکه ما ساخت من ذهن نیاخودمان. 

است؟  چه معن نیاز اضطراب آخر ا ،رد از نگرانخوابش نب ترنییپا حت که در چهل سال سازدم ذهنمن

  . دیعاقل شد شما م،یسازنم ریاآلن د ما

 م،یرا کاشت هادگیآن همان یرو میکه اول بود ما آمد یاریآن هش عنی »بر کشِت  نخست دینو کار کشت«

 دهیخود خداست و بز کهنیا ی. کشت اول کامل است برادیبرو دیآن اول درست است با اندفان هادگیهمان

  .است دهیو پوس توهم زیچ ی میکارم دگیعنوان همانکه ما به همان عنی است و انتخاب خداست. تخم ثان

 یاست اگر  هیاش ثانواش، همهها هستند همهمن کدام ۀیثانو یهاکشت دییبو د،یآن فکر کن یخُوب رو

در مرکز  ردیگما قرار م دید نکیچه که عهر میهرچه ما کاشت .ستا هیکشت اول عنی دیکشت ندار دیدید یروز

صورت  نیما را به ا میستیما مسئول ن ندیگوم یاعده ی حاال خودمان است. ۀیما که جسم است، کشت ثانو

 جانیاول از ا تیب امروز. دیاگر طلب دار دییایدر ب دیتوانآوردند، م در د،یاند نه شما مسئول هستدر آورده

 ازبخور  یریشراب د یاآلن  آورده،نم یمبارک نبوده است شاد دیخوردکه م یشراب نیشروع شد تا حاال ا

  . فتندیهمه ب هیثانو یهافضا را باز کن و ادامه بده تا کشت نیا قدرنیشده و اگشوده یفضا

 نیا. دیکنتأمل م د،یخوانرا م هانیا عنیهم  مراقبه. میکنمراقبه م خوانمکه اآلن م اتیاب نیا یپس ما رو

 شما ».من«ام، دوستم، در ، نه در همسرم، بچه»من«در  د،یکننم عجله دهد؟را نشان م یزیدر ما چه چ

  .میهزار بار خواند دیدانکه م تیب نیو ا دینورافکن خودتان هست ریخودتان ز شهیهم

مسترد بهِر ما ِبساط   ححق گ  
  انبساط قیاز طر دییبو که

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب ،ی،مثنوی(مولو

منبسط بشود مثل آن  دیدائمًا با از ده دوازده سال دییبو شناسدخودش را م ریکه د انسان از وقت عنی

حم خدا  .در اطراف اتفاق، حم خداست دیشومنبسط م د،یشواز کنار اتفاقات رد م دیکنرا باز م فضا آب

است  ذهنمن یدو تا درواقع جنس هست در ما،  عنیاستفاده کن.  نیکرده و گفته از ا ریپذما را انعطافمرکز 

است که  ذهنمن اشی د،یدو تا ابزار هست نیکننده از الحظه استفاده نیخود ما که عدم است. شما در ا ی

لحظه چون از جنس جسم  نیر دارد با اتفاق اکا کند،من، قضاوت م دیگوم کند،مقاومت م شود،منقبض م

 کند،م ستادگیدر مقابل آن ا خواهد،م ها زندگاز جسم ند،یبدارد، اتفاق را جسم م جسم یاریاست، هش

من را  یهاحرف نیشما ا می. آن قسمت سونتان و عدمتان، آن هم در شما است که بارها گفتردیگم یجد
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 شنود،م تانیجنس زندگ لۀیوسبه تانیمن را گوش حس یهاحرف د،یشنوا هم مآن ر نیسوت ب د،یشنوم

. شنودشما م آن را همان جنس اصل د،یشنوآن را هم م شنود؟م یزیچ جمالت را چه نیآن سون و خأل ب

  .شنودشما م جنس اصل

است که از آسمان رد  ییهاکالغ ادیفردادو هیشب ردیگصورت م ذهنمن لۀیوساتفاقات که به ادیدادوفر نیا

 .ستیمهم ن هانیا یسروصدا راه انداختند، سروصدا شوندها از آسمان رد ماز کالغ یادسته دی. فرض کنشودم

 نیی. آسمان اطراف ما جنس شما را تعدینیبب راآسمان اطراف ما  دینیبب ست؟یچ اشمعن شانیسروصدا هانیا

 یدارد، فضا معن یها آن یسروصدا د،یها را نگاه نکنآن یسروصدا دارند ول ادیز . اتفاقات سروصداکندم

منقبض  م،یمنبسط بشو میما فقط حق دار میدی. پس فهمدیاطراف ما هست یاز جنس فضا د،ینیاطراف ما را بب

  :دیگوم طورنیو هم میبن دیبا ییاگش. فضامیبشو دینبا

  میاشَرحت داده نهیدرونِ س که
  میابِنهاده اتنهیَاندر س رحش

  )١٠۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که درون مرکز شما  دیگوگشوده بشود در مرکز ماست، عدم است. م تواندکه م یزیاآلن گفتم آن چ نیهم

هم . شرح میاشما را شرح داده نۀیس د،یاز آن استفاده کن میما گذاشت دیگورا خداوند م ییگشافضا تیخاص

 د؟یگوم را چه کس نی. امیاگذاشته اانبساط را ما در درون شم تیاست هم باز شدن است، خاص حیتوض معنبه

 دیبستاند، با دیبا گفتاول م تیب نیهم یجا هست از آن استفاده کن. برا. نخواه از من، آندیگوخداوند م

  :نیا طورنی. همدیابزارها استفاده کن نیاز ا دیشما بخواه

  اََلم نَْشرح نه شرحت هست باز؟ که
  ساز؟هیجو و کدتو شرح یشد چون

  )١٠٧١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 دیگوطور واضح مسورۀ انشراح، نه به» اَلَم نَشرح« ۀیآ نیا دیگوم ؟یانبساط شد یگدا ؟یشرح شد یگدا چرا

از  دیوجود دارد که انسان با منبسط شوندگ تیخاص یدر مرکز ما  عنیشماست؟ چرا.  نۀیدرون س نیکه ا

: دیشما تأمل کن دیلحظه با نیکار در ا نیا ی. براستکه ابزار مقاومت و انقباض ا اشذهنآن استفاده کند نه من

 ی کنم؟فکر م یجورچه کنم،رفتار م یجورخودم تمرکز کردم، من اآلن چه یهستم، من رو من آدم باارزش

 کنم،قضاوت م کنم،م زهیدارم ست ای کنماستفاده م از خرد زندگ کنم،م ییگشافضا دیآم شیدارد پ چالش
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حتماً  دیدار منف جانیه ی د،یحسود هست د،یترسم د،یهست نیاگر شما خشم کنم؟استفاده م امذهناز من

  .دیکناستفاده م ذهناز من دیدار

 زندگ ایلحظه خداوند  نیاست که ا نیا دیبه خاطر داشته باش شهیمهم است، شما هم اریکه بس یمطلب ی. بله

دلتان  کهنیدر مقابل ا نی. پس بنابراستیچ دیبفهم دیتواناست و شما نم یدیدادن شما در کار جد رییدر تغ

 نیدر ا تا زندگ دینک ییگشافضا دیبا شودمحالتان بد  شود،حالتان خوب م شود،دلتان باز م ای ردیگم

  مرکز شما انجام بدهد. یشما، رو یرا رو دشیشده کار جدگشوده یفضا

  دهم  لیزمان دل را دگر م هر
  نَهم َنفَس بر دل دگر داغ هر

  )١۶٣٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لد کٌن جَلنٰا شَا باحدیاَص  
لشَ  ک راد ءم نال  یع دیحی   
  )١۶۴٠ تیدفتر سوم، ب ،یثنوم ،ی(مولو

مثال  د،یارا تا حاال تجربه کرده هالیم نیبه مرکز شما، شما ا دهمم لیم ی دیگولحظه م نیا نیبنابرا پس

 میما؟ بفهم میرا بفهم یزیچکه چه گذاردبعد داغ آن را بر دل ما م د،یبشو دهیهمان یزیچ یبا  دهدم لیم

درست  م،یکنرها م سوزاندبه آن، ما را م میچسبم میکنم دایرا پ یزیچ ی لیم. ما میبشو دهیهمان دینبا

آن  دیشوم دهیهمان انسان ی. شما با زندبعد از آن نم رید زندم یکه دستش را به بخار یابچه یمثل 

بود.  یهمان بخار نیا دیفتاشما به غم م رودباالخره م د،یترسشما م کندم رییبه دل شما، آن تغ دیآم

  . دیبده ادی دیتوانکار را. آن کار را نکرده هم م نیا دیکننم رید

 یهااز جنبه کدامچیاست و ه یدیلحظه خداوند در کار جد نیلحظه است ا نیکه ا که هر صبح دیفهمپس م

است،  اماست، مسلط به چهار بعد م او کامال مسلط به زندگ عنی. ستین رونیما از نظر او به اصطالح ب زندگ

است، تنها  دیلحظه در کار جد نیاست در ا فکان کامال مسلط به هر انسانمسلط به مرکز ما است. قضا و کن

و خشم و ترس و  تیلحظه بد بشود شما ناله و شا نیمبادا اتفاق ا میکن ییگشافضا میبن میتوانکه م یکار

  .دیندازیرا راه ب زهایچ نیا

  ».شودمن خارج نم تیمش طۀیاز ح یکار چیو ه م،یتازه دار یهر بامداد (هر لحظه) کار در«

  )١۶۴٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  :میرا بخوان تیدو ب نیا و

  اهیدم س یماهم کَند،  یالحظه
  کار اله؟ ن،یا رِیچه باشد غ خود

  )٢۴۶۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  فَکانحم کن  یهاگانچو شِیپ
  المان اَندر مان و میدوم

  )٢۴۶۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو
 نیالمان درون شما ا ،رونیب یهاتیوضع عنیشما که مان است  رونیب دیاست که بدان هم ابزار مهم نیا

 میلحظه تسل نیا دیکن ییگشافضا دیبا نیفکان است و بنابرااش در دست قضا و کنشده همهگشوده یفضا

لحظه  ی کندم ذهنمن را از جنس من کندم اهیس دیگولحظه م ی  .دیمقاومت نکن ذهن. با مندیبشو

را بذارد به مرکز ما در غزل هست  شیپا که زندگ می. مرتب اگر ما اجازه بدهکنداز جنس خودش م کندماه م

  بخت تخت بذارد در مرکزش.  دیگوکه م خوشا به حال کس ن،یا

 ییم در غزل و اگر شما فضاگشایدر مرکزش، دار ندیخداوند تخت بذارد بنش عنیکه بخت  خوشا به حال کس

به  لیتبد د،یشوبه او م لیتبد شود،بد م شود،که حالتان خوب م دید دیخواه ردیکار صورت ب نیو ا دیکن

باال شما فضا را باز  دیآدرد م ی دفعهی .دیشوم ذهنبه من لیتبد د،یشوبه او م لیتبد د،یشوم ذهنمن

 دییگوو شما م .دیکنم رییتغ یطورنیا دیشوبه ماه بزرگتر م لیتبد افتددرد م نیا د،یکنم ییشناسا د،یکنم

هم درونم را، من  را رونمی. هم بزندصورت گو، توپ کوچ مبرداشته خداوند و من را به چوگان یکه 

اگر  د،یبن دیتواننم یریکار د نیاز ا ری. غدیبن دیبا د؟یکار را بن نیا دیتوانشما م ست،مقاومتم صفر ا

  :دیگورا م نیهم تیب نیحاال ا د،یکن وقتتان را تلف م دیبن

  ناواقف نیکن کز یجْلد ترک
  ببند، اله اَعَلم بِاْلَخف لب
  )۴۴۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

در  که زندگ میما اطالع ندار عنی ،یندار اطالع نینکن، از ا نکن، زرنگ گستاخ قدرنیکن، ا یجلد ترک

 گستاخ قدرنیکن، ا ی. ترک جلددهدم رییچونه ما را تغ رونیب یهاتیوضع رون،یدرون در مرکز ما و بر ب

کن، فقط خداوند است که به مسائل پنهان  موش، حرف نزن، ذهنت را خالبت را ببند ،یاطالع ندار نینکن، از ا

را  زیچهمه خواهندم هادگیهمان لۀیوسفکر کردن به نیبا هم یاعده یپنهان ما آگاه است.  راتییو تغ



ۀ  برنامه            Program # 880                                       ۸۸۰مشار

  28صفحه: 

ه لحظ نیو در ا دیکن ییگشافقط فضا دیکه شما با دیریب ادیرا  نیکنند، حل کنند. حداقل شما ا نیبشیپ

کار را  نیدائمًا ا د،یکار نباش نیگه در او گه دیمهلت بده و به زندگ دانمنم دییبو و دیمقاومت را صفر کن

 یاز  دیهم نکن دیو تقل کنمنظر نممن، من گستاخانه اظهار دانمنم دییدرست بشود. و بو تانیتا زندگ دیبن

و حل کرد و درست کرد و... اگر درست  دیمرا فه زیچ همه شودم ما، با فکر ذهن میدانم ندیگوکه م یاعده

  .شود. درست نمرید شدکه درست م شدم

َخم شو، خَم شو،  دیگواست، در کوچ است که دائمًا به ما م ریباب صغ نیما هم ذهنمن نیا طورنیهم و

 م،یهست ییتای یدر فضا شهیاست. ما هم ییتای یفضا نیرا موالنا گفته، قدس نماد ا تیدو ب نیشو و ا میتسل

 رونیب نیاز ا م،یبشو ییتای یو وارد فضا میرها بشو نیاز ا کهنیا یتوهم و برا یدر  میمنتها گرفتار شد

  :آوردرا م تیدو تا ب نیو ا میخم بشو دیدِر آن کوچ است با م،ییایب

  ریقدس در، باِب صغ موس ساخت
  ریحفرود آرند سر قوم زَ تا

  )٢٩٩۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جباران بدند و سرفراز زآنکه
  ازیاست و ن ریآن بابِ صغ دوزخ
  )٢٩٩٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

در  یباب کوچ ساخت،  یخودش  ریحاال دِ ایمسجد خودش  یدر قدس برا موس عنی د؟یکنم توجه

باشد  یمسجد ی دیگوخوب م آمدبشوند، پادشاه که م جانیرد اکوچ ساخت، پادشاهان مجبور بودند وا

. دیخَم هم بشو د،یبشو ادهیپ دیانه آقا از اسب ب دیگونشوم بهتر است. م ادهیمن با اسبم بروم داخل، از اسبم پ

 یطورچهپادشاه هستم  من خوب نرو. یروخَم بشو، نم ،یبرو خواهآقا من پادشاه هستم چونه خَم بشوم؟ م

اما دراثر خم  م،یخم بشو گذاردما نم ذهنمن عنیخُوب نرو.  یروخم شو. نم ،یبرو خواهخم شوم؟ م

با  ماست با دردها و وقت دۀیدوزخ. دوزخ دِل همان م؟یآوردوجود مبه یزیچنشدن، ما چه مینشدن و تسل

  . کن وگرنه بسوز همن، سجد رمیکه باب صغ ست؟یچ غامشیماست پ

 ،یدار به زندگ ازین ،یبه خداوند دار ازیتو ن دیگوم د؟یگوما، حال خراب ما، چه م دگیدِل ما، همان دوزخ

 هیتو شب دیگوبه او م د؟یگووضعش خراب است، وضع خرابش به او چه م . پس هرکسیبشو میتسل دیپس با

 یکه فضا یمقدس بشو یاصطالح جاواردِ به ،یوبا اسب واردِ مسجد بش خواهکه م هست آن جبار و پادشاه
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و مقاومت  دانمم مییدائمًا بو م،یدار را نگه ذهنمن م،یخم نشو ذهنصورت منما به شودنم  است. ییتای

 نیموقع از ابعد آن م،یمنقبض بشو م،ینکن ییلحظه و فضاگشا نیبا اتفاق ا میکار داشته باش میو بخواه میکن

 نیبا اتفاق ا ،یشواگر منقبض م ،یشونم میتسل ،یشواگر منبسط نم دیبو خواهدم .میوحالت رها بش

  . رمیمن باب صغ دیگوجهنم م نیکه ا آوردوجود مبه جهنم یوجود آورده، را قضا به نیکه ا یزیستلحظه م

 دیگوجهنم آشارا به تو م نیا و یبشو ییتای یوارد فضا ،یخم بشو دیبا ،یاست که تو خم نشد نیمن ا معن

حالِ شما قشنگ به  ُخوب. کندکار تو را درست نم ذهنمن ،یندار ذهنبه من ازین ،یدار به زندگ ازیکه تو ن

خودش سجده کند، خودش خم  . اگر کسدیهست ریو باب صغ دیخدا هست ازمندیکه شما ن دهدشما نشان م

و  میآن موقع. اگر ما سجده کن شوددر بزرگ م واشیواشیر کوچ است. چرا د نیکه ا دیگونم ریبشود، د

  جهنم دل ما.  رود،م نیجهنم هم از ب م،یبشو ردکه از در کوچ  ستیالزم ن رید میشو از جنس زندگ

 دیگو. ممیآن روشن کرد یو دردها هادگیاست که در درون خودمان با همان آتش نیجهنم ا ست؟یچ جهنم

هم دارد  نیکام، من درستش کنم، اکجاست تلخ کندندا م شراب زندگ کند،ندا م که زندگ طورنیهم نیکه ا

و  یشونم میکه تو تسل یسوزم لیدل نیبه ا ،ذهنمن یزورگو، ا یجبار، ا یکه ا دیگوبلند م یبا صدا

ما  ول دیگوبلند م ی. با صدایسوزم یارد لیدل نیمرکزت و به ا دیایعدم ب یگذارنم .ستین زندگ ازمندین

  .میشنوخودمان را م ذهنمن یاش صداهمه

ندارم  یازیندارم، ن به زندگ یازیمن ن دیناز کند. بو ذهنلحظه با من نیدر ا دینبا کسچیه :تیدو ب نیا و

عقل  بله .دیآشده مگشوده یضاندارم که از ف به خرد زندگ ازیبه مرکزم. من ن اورمیرا ب بشوم و زندگ میتسل

خوشش  لیکار خ نیاز ا ذهن. حاال، مندیبو یزیهمچون چ دینبا کسچیاست. ه من کاف یبرا ذهنمن

هم به  اجیاست و بلدم و احت و عقلم کاف دانممن م مییبو میما دوست دار ،ذهنعنوان من. ما بهدیآم

آقا، آقا من بلدم.  کنممن اآلن خوب شده خودم کردم، خودم م زندگ مییبو میما دوست دار ندارم. زندگ

 هرکسدرست نشده است.  ذهنما درست شده، با من ، اگر هم زندگمال شما را هم درست کنم، نه دییایب

  درست کرده. شده، خرد زندگ میدرست شده، حتماً تسل قیطور حقبه اشزندگ

  راز ش  دیتر آکردن خوش ناز
  که دارد صد خطر ش،ی کم خا ،یل

  )۵۴٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ازیآن راه ن آبادستمنیا
  و با آن ره بساز رینازِش گ ترک

  ) ۵۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شر را  نیاست. اما تو ا ذهنمن یبرا ترنیریاز خداوند از شر ش یازینی. حس بسازدبا آن ره نم ذهنمن و

 وعنینَج مثل آدامس که موعنیما. حرفش را نزن که صدجور خطر دارد،  میج ا خطرناک است. اریبسنیا ام 

شده و گشوده یفضا نیمن به ا دیگونظر از اتفاق، مصرفِ کند،م ییلحظه فضاگشا نیکه در ا هرکس از،یراه ن

است و صادق است،  میکار واقعاً صم نیدارم و در ا اجیاحتو قدرتش  تشیآرامشش و هدا اش،منیخردش و ا

درد  کهنیولو ا ازیو ن یینازِش را ترک کن و با آن راه، با راه فضاگشا نیتو ا دیگوبه ما م وخوشا به حالش. 

حرف  لشیمسلّط است و هر موقع ما مطابق م ذهن. منمیرا خلع سالح کن ذهنمن نیا دیچون ما با ،یدار

  م.یهم خواند نیشد، بله ا بدبخت خواه دیگوم کند،ما را نگران م میزننم

  شای ما  الهْفعلی حاکم است و 
  دوا زدیدرد انگ نیز ع او
  )١۶١٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که  داندم بند. او دیکار باچه داندحاکم است و او م زندگ ایخداوند  لحظه و هر لحظه نیا دیکن توجه

 ذهندرمقابل خواست من نیا کند،بدهد و هرچه بخواهد آن کار را م رییما را تغ یجورعمل کند و چه یجورچه

 است و وقت ییفضاگشا میدار ذهنمن کهنیما ولو ا یکار برا نیبهتر داند،ما صالحش را نم ذهنمن است.

 یاو کار خواهمو من م کندبخواهد م یو او هرکار دانمنممن  داندم زندگ دییگوم د،یکنم ییفضاگشا

اشتباه است و  نیا دانمبنم. من م خواهمنم امذهنبا من خواهمکه من م یکار بند. خواهدکه او م

ا که فض درصورت نیاتفاق است، از هم نینظر شما بدترلحظه به نیاتفاق ا کهنیدرد، هم نیکه او از ع دیگوم

است اآلن، مشلم  نیدردم ا دییگو. شما مزیانگدرد دوا برم ن یع از .دهددرد شما را م یِ دوا دیرا باز بن

 .دینیرا بب در اطرافش خرد زندگ دیمشل. آن مشل آمده به شما کم کند، فضا را باز کن ن یاست، از ع نیا

  .دهمرا من به شما نشان م اشیاال جاها آمده و ح لیخ »شایما  الهْفعلی« نیا بله،

  ».شَاء ی ما  ْفعل یل غَُم و قَْد بلَغَن الْبر و امرات عاقر قَال کذلكَ اله  ونُ ی َقل ربِ ان «

  و زنم نازاست؟ امدهیرس یریکه به پ باشد، در حال یپروردگار من، چونه مرا پسر ی: اگفت«

  ».کندسان که خدا هر چه بخواهد م: بدانفتگ

  )۴٠ هی)، آ٣سوره آل عمران ( م،ی(قرآن کر
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 توانمم یجورکه چه دیگواست م ریکه سنش باال رفته و پ انسان یاست برا لیدر موردِ درواقع تمث دیگوم

از من متولد  زندگ یورجمن هفتاد سالم است، هشتاد سالم است چه دییگومن صاحب پسر بشوم و شما هم م

که با  دیینگو ذهن. شما با منردیگو صورت م ردیصورت ب کارنیا خواهدخدا م دیگوآخرسر م و شود؟م

من،  وضع خراب جسم نیاست، با ا نهیکه من دارم، پر از درد است، پر از رنجش است، پر از ک ذهنمن نیا

  است:  نیو جوابش ا شودم دهییزا دردیب جوان یاز من دوباره  یجورچه

شما  عنی» و زنم نازاست؟ امدهیرس یریبه پ کهباشد، در حال یپروردگار من، چونه مرا پسر ی: اگفت«

سان که خدا هرچه : بدانگفت« ام.شده ریام، پبه درد افتاده لیمن نازاست، من هم خ ذهنمن نیا دییگوم

  . میاقبال گفته م،یپردازنم رید هیآ نیداستان ا به ».کندبخواهد م

که  یبعد تیو ب تیسه ب نی. در ادیطلب کن دیشما با ر؛یبستان، ب» ِبستان«اول بود گفت:  تیدر ب طورنیو هم

 دیو اگر شما طلب نکن شودباز نم ذهندرِ من ،ییفضاگشا دیکه بدون کل میکنصحبت م نیبه اراجع م،یآورم

 کنند،کار مچه رانیو د رانیاز د دینظر از تقلهر کدام از ما صرف نیهم یبرا. دهدنم یا روزبه شم داوندخ

 خواهممن، من م بوده، در زندگ نیمقصود آمدن من ا امدهیکه من فهم مییو بو میقلم و کاغذ بردار ی دیبا

او زنده بشوم و خودم  هب خواهمدارم، مرا  کار کنم و زحمت بشم، طلب زندگ یطورنیکنم، ا زندگ یطورنیا

ها هم گوش دور و برم مخالفت کردند، بنند، به حرف آن یهااگر دوستانم و آدم کنم،نم سهیمقا رانیرا با د

  .بله دهم،نم

  فتا یکه: بر رزق ا غمبریپ گفت
  هاست و بر در قفلفرو بسته در

  )٢٣٨۵ تیپنجم، ب دفتر ،یمثنو ،ی(مولو

  و آمد شدِ ما و اکتساب شجنب
  بر آن قفل و حجاب مفتاح هست

  )٢٣٨۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  ستیدر گشادن راه ن نیا د،یکل یب
  ستینام سّنِت اله ن طلب،یب

  )٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 عنیاند. ها زدهش بسته است و قفلدر  دیآور که مفرمود که مخصوصًا رزِق حضور، رزق از آن غمبریپ دیگوم

و  میتسل یو اتفاقاً جنبش ما، اقدام ما برا میکن ییمر واقعًا فضاگشا میریب میتواننم یما اآلن از خداوند روز
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و جهد  دیکنم شما سع کهنیاکتساب است و ا نیدها که همیکل نیگرفتن ا ادیو مطالعۀ موالنا و  ییفضاگشا

آن قفل و پرده است  دیکلاست.  دیهمه کل هانیلحظه نشد لحظۀ بعد، ا نیو اگر ا دیشو میتسل که درست دیکنم

 اینان  کهنیو ا میبرس ییتای یو به فضا رونیب میما برو شودباز نم ذهندِر من نیا ییفضاگشا دیو بدون کل

  بدهد. شراب زندگ به کسکه  ستیسنت خداوند ن طلبیو ب میطلب کن دیبا م،یبطلب میشراب عشق بخواه

 ذهنو طلب کن. خالصه، من ریجا هم گفت ِبستان، بِستان، بو در آن ریکه از عشق شراب ب گفتاول م تیب و

 شرفتیو نگاه به پ لیصورت حضور نگاه به تبدو به لیو تبد جنبشنکن.  یکار چیبدهد که تو ه بیما را فر دینبا

 نمینشکه نه، م دیگوم ندینشکه گوشه م کس آنمؤثر است.  هانیش و همۀ او عمل و کسب دان شتریو جهد ب

ها صحبت نیوجوش هم دارد، اطلب دارد جنب هرکس ست،ین یزیمن را درست کند. همچون چ دیآتا خداوند م

  صادق است.  میخواهجهان م نیهم که در ا ییزهایدر مورد چ

جهان صادق  نی. پس هم در ادیریب ادی دیزحمت بش دیبا دیخواهحرفه م ،دیکار کن دیبا دیخواهپول م شما

 دیاصطالح بزند به ما پول بدهد، با در را به دیآنم است. کس نیهم هم جهاننیاست هم در آن جهان. رزق ا

اصطالح دارد بهقانون جبران را  یجوریهم  نیپا گذاشتن قانون جبران است. ا رِیاصال ز نیا .میکار کن میبرو

 میخواهم دیکل م،یافتاد ریداخل ما اآلن گ نیا م،یو درد دار میشد دهیهمان زیبا هزارتا چ میآمد وقت .کندم انیب

. اتفاقاً طلب میکار را داشته باش نیطلبِ ا دیو ما با دیآشده مگشوده یفضا نیاز ا دشی. کلمیدرِ قفل را باز کن

  . کندطلب هم خودش را ظاهر م دیکنمرکز را عدم م کهنیاز هم

 کهنی. علت استیشُر بلد ن ذهنمن. دیآم ییهستند که از فضاگشا برکات هانیو صبر و شر، ا زیو پره طلب

اصطالح بدون جهت و طلبار به ستیشُر بلد ن کهنیا یبرا زند،ما دامن م اصطالح به بدبختبه ذهنمن

ترازو را گم کرده،  بهتر است، هنوز من طلبارم. دیبه من بده شتریهرچه ب دیگواش ماست. همه علتیاست، ب

 یجوردارد؟ چه زیچکه چه ندیبب ستین نهیآ ست،یکرده، ترازو ن قانون جبران را گم کرده ترازو را هم گم کهکس

 د،یر، عرضم به حضورتان که کلترازو، قانون جبران، شُر، رضا، صب نه،یآ ها،نیهمۀ ا کند؟م شرفتیدارد پ

  طلب، نیطلب، ا

   ستمبارک جنبش ،یکارطلب نیا
  ستطلب در راه حق، مانع کش نیا

  )١۴۴٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  طلب در تو گروگان خداست نیا
  سزاست یهر طالب به مطلوب زآنکه

  )١٧٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ،زندگ یسووجود داشته که به تیخاص یکه در ما  میشوم ما متوجه شودز عدم ممرک وقت نیا دینیبم

که خوِد  میشو. ما متوجه ممیچسبانم میجهان و هنوز دار نیبه ا میرا چسباند نیما به زور ا رفتهخدا، م

سه  نیا طورنیهم بود.» ستاندن«و » طلب« نیهم نی. به هر حال امیشد از جنس نازندگ جهتیب میهست زندگ

  را بخوانم. تیب

  جو بودو مادر بهانه هیدا
  شود انیگرآن طفل او  که ک  تا

  )١٩۵٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دیحاجات شما را آفر طفل  
  دیپد رشیو شود ش دیبنال تا

  )١٩۵٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مباش یزار ی: اُدعوا اله، بگفت
  مهرهاش یرهایوشد شبج تا

  )١٩۵۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بند بروند  هیطفل گر گرددو مادر دنبال بهانه م هیبچه هست دا ی که وقت دیگوساده م تِیسه ب نیا رید

هم منتظر  خداوندبدهد.  ریبرود به او ش کندم هیگر اش منتظر است که طفلش ک بدهند. مادر همه ریبه او ش

 میما را که ما بنال یِ معنو یازهایمخصوصًا ن ده،یما را آفر یازهایطفل ن دیگوو م میست ما طلب داشته باشا

 ر،ید خواهمنم جهان زندگ نیمن از ا ،خواهممن طلب دارم، من م کنم،که من فضا را باز م مییکه ما بو

 میگوعنوان من، نمبه شومبلند نم و خواهممن از تو م رم،یب توانمنم زندگ هادگیکه از همان امدهیمن فهم

 هانیا کنم،م اثریعقلم را ب کنم،فضا را باز م دارم،مقاومت را و قضاوت را در صفر نگه م شهیهم دانم،م

  .دخداون رِیش شود،م دیپد رشیش م،یکارها را بن نیا کهنی. همریاست د دنیهمه نال

است که من  نیا معنبه جانیدر ا» اُدعوا اله«دائمًا.  دیمن را بخواه د،یگفته من را دعوت کن که خداوند گفته

را  ذهنجهان و من نیا ،ی. با فضابندمیکناو را صدا م ،یی. با فضاگشاییبا فضاگشا ؟یجور. چهدیرا صدا کن

مقاومت را صفر  دیکنم ییاگر فضاگشا د؟یکنرا صدا م کسکه چه دینیلحظه بب نی. شما در امیکنصدا م
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 دیکنمقاومت م دیکن. اگر قضاوت مدیخواهخداوند را م عنی دیخواهاو را م د،یکنقضاوت را صفر م دیکنم

  .دیخواهرا م طانیش عنی دیخواهخودتان را م ذهنمن دیخواهرا م ذهنمن

  مباش یزار ی: اُدعوا اله بگفت
  مهرهاش یرهایجوشد شب تا

  )١٩۵۴ تیدفتر دوم ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اول غزل گفته بجوشد بله. تیعشق او، مهر او، ب ریش عنی

  ابر رافشانِیباد و ش یهو یهو
  ساعت تو صبر یغم مااَند،  در

  )١٩۵۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اگر  کندکارخانۀ خلقت که دارد کار م نیا عنیسرِ ما،  یاالب آوردابرها را م دیآباد م وقت زندم لیتمث دارد

که خداوند در فکر ما بوده در غم  دید میخواه م،یکن ییو فضاگشا میو صبر بن میدخالت نکن مانذهنما با من

آورده  نیهم یآزاد کند به خودش زنده کند برا ذهنکه ما را از من خواستهمما را رها کند.  خواستهما بوده م

 تیب خُوب کارها نبوده، بله. نیا ینه برا م،یمثال ما زَجر بش جانیا اوردیما که ما را ب یما را. توطئه نکرده برا

  . میکن ما بررس ریتصاو نیبا چندتا از ا دیاول را اجازه بده

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣شل شماره

  

  مرکز عدم) (مثلث تغییر با ۴شل شماره
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  (مثلث همانش) ۵شل شماره

  

  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره

(مثلث تغییر با  ۴[شل شمارهو  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل شماره. دیشناستا شل را م دو نیا

 ییر با مرکز همانیده)](مثلث تغ ٣[شل شماره ذهناز من رییتغ یکه برا میدیصحبت فهم همهنیا با. مرکز عدم)]

متعهد  دیبا (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل شمارهبه مرکزتان  دیاوریعدم را ب دیبا هادگیحالت همان عنی

که  دینیبم افتدم ادتانیکار را در روز، هر موقع  نیا دیتکرار کن ه دیتوانمرکز عدم، تا م نیبه ا دیبشو

 دیعدم کن ییرا با فضاگشا کزتان، مر(مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣ره[شل شماجسم است یمرکزتان 

جا که کار را در روز تا آن نیا با مرکز عدم). مثلث تعهد و هماهنگ (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل شماره

جا که الزم ا آنسال، ت یتا شش ماه  دیمداومت بده دیرا با نیهر لحظه ا شوداگر م د،یتکرار کن دیتوانم

  . دیمداومت داشته باش دیصبر کن دیبا د،یریب« جام« د،یریب« جام« دیاست تا از عشق بتوان

 هانیچنقطهاین جهان و با  نیبه ا مییآما م که وقت دهدنشان م (مثلث همانش)] ۵[شل شمارهشل  نیا اما

و قضاوت  مقاومتمقاومت و قضاوت هست.  م،یبال نداشتکه ق میکنم دایرا پ تیما دوتا خاص میشوم دهیهمان

 نیکه ا میقضاوت کن ذهنلحظه با عقل من نیدر ا میخواهباال که ما م دیآم جوشددرواقع م هادگیاز همان

 جسم یاریلحظه چون هش نیبا اتفاقِ ا میبد است و کار داشته باش ایبد است؟ خوب است  ایخوب است 
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واقع عامل انحرافِ خواستن، در لحظه و از آن زندگ نیداشتن و کار داشتن با اتفاقِ ا جسم یِ اریهش نیا. میدار

 میکنم دایپ جسم یاری. ما هشداردو در زمان نگه م کندلحظه ما را جسم م نیداشتن با اتفاقِ ا کارماست. 

ما  یهادگیکه همان میریگها منیچقطهن نیرا از ا» قدرت«و  ،»تیهدا« ،»تیحس امن«، »عقل«که  دینیبو م

  هستند.

در  دیکن ییکه شما فضاگشا در صورت  (مثلث واهمانش)] ۶[شل شماره میشل را دار نیدر مقابل ا حاال

 د،یرینگ یجدّ د،یمقاومت نکن د،یبد و خوب نکن د،ینداشته باش یلحظه کار نیلحظه، با اتفاق ا نیاطراف اتفاق ا

 باشد ول زیآمتیموفق دیطور که گفتم باهمان ییفضاگشا نیا مرکزتان عدم شد. دینیبم د،یریب یآن را باز

طور کامل عدم مرکز را به دیساِل اول شما نتوان یدر  دیشا حت یزود نیالزم دارد به ا نیجِدّ و جهد و تمر

عدم  عنیعدم بشود،  رونیعامل ب ایاگر مرکزتان بدون دخالت ذهن و فکر  ول. دیبشو دینبا دیناام د،یکن

طلب را  میاآلن گفت نیهم. دیکنتجربه م دیرا شما دار زیکه درواقع صبر و شر و پره دید دیخالص بشود خواه

 ستیزیچ نیا عنیمرکزِ عدم گروگاِن خداست.  نیرا دارد و ا نیعدم، واقعًا طلبِ ا نیکه ا دیکنهم تجربه م

صبر  میدار عتاً یکه ما طب مینیبمرکزِ ما عدم است م خداوند و وقت یسوبه شودم دهیو کش باشد دیبا جانیکه ا

  .میکنو شُر م میکنم

 یهاچشم وقت شوددلش باز م یهاکه مرکزش عدم است، چشم عرض کنم که هرکس جانیدر ا طورنیهم و

که  دیریب ادیرا  لیتمث نیاست که شما ا دیمف اریهم بس نیو ا .شر کند دیکار با نیا یبرا شوددلش باز م

 نیا ستیمهم ن ریباز بشود د شیهامچش اتفاق یاگر دراثر  ندیبچشمش نم عنی ناستیناب مثال کس وقت

 شیهاکه چشم نیهم ند؟یبگلستان را م ی ای ندیبم رااصطالح خش به ابانِیب یکه  شودچشمش باز م

اآلن که  ری. دشودم نایب دفعهیکور فرض کن  ی میساده بو لیخ عنیشر کند.  دیبا شودباز م

شُر  دیباز شدن چشمش با یبرا ست،یمهم ن ندیبم یزیچکجاست و چه کندباز شد دارد نگاه م شیهاچشم

  کند.

بابا! صدجور  یکه ا دیه شدمتوج دفعهیاگر شما چشم دلتان باز شد،  شود،چشم دلمان باز م وقت هم ما

 دینیبم دیکنصورتِ حضورِ ناظر به ذهنتان نگاه مچشم دلتان باز شد به د،ینبود تا حاال متوجه دیرنجش دار

به  دییآنم .دیکنم سهیخودتان را مقا د،یحسود قدرچه د،یکنمخَرب م د،یکنم منف یکه شما دائمًا فکرها

 ریپذحالت هم برگشت نی! انمیبب خواخمنم ریببندم د خواهموضعش است؟ من م چه نیکه ا دییخداوند بو
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 نیتا ا دیفضا را باز کن دیهست که مسئول دیفهم. حاال مدیببند دیتواننم ریدلتان باز شد د. اگر چشم ستین

  :نیا  شودکه شروع م ستن حالتی. پس ادیبن رییتا تغ دیندازیب دیدردها را بشناس

  (مثلث واهمانش)] ۶[شل شماره

  بِستان ز عشق جام یو شاد مبارک به
  )؟ندا کند شَرابش که کجاست تلخام که(

  )٢٨٣۴شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

موقع اگر  نیکه در ا ریب یجام شراب یتو  ،فضا را باز کن مرکزت را عدم کن، از وحدِت خود با زندگ عنی 

  .تانآمد به زندگ زیکه صبر و شر و پره دید دیخالص باشد خواهجام شراب واقعًا 

  

  ها)(مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧شل شماره

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم) ٨شل شماره

  

  ذهن)(افسانه من ٩شل شماره
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  (حقیقت وجودی انسان) ١٠شل شماره

که اگر  دهدم شل نشان نی، اها)]ایش با مرکز همانیدگ(مثلث ست ٧[شل شمارهشل  نیا طورنیهم

 د،یجاپرست د،یرفتارپرست د،یدردپرست د،یاست و اگر شما باورپرست پرستبت نیمرکزتان باشد ا هادگیهمان

 میپرسترا م جهاننیا یزهایکه چ میهست ما جسم صورت،نیو در ا میپرستها را ممان از ما بعض بعض

خداپرست  (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨[شل شمارهمرکز ما عدم است  که. فقط موقعمیپرسترا نم ادپس خ

ما را بشد ببرد دوباره  تواندم او عنی کندو جذبۀ خداوند کار م تیعنا نی. و اگر مرکز ما عدم باشد امیشوم

و ما  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧شماره [شلباشد  هاگدیکند. اگر مرکز ما همان یبا خودش 

 مواظببه جهان است.  لمانیما م م،یروما نم کشداو م عنیبشد  تواندم، نمیباورپرست و دردپرست باش

   کشد؟شما را م ،که دائمًا زندگ دینیدر خودمان، شما بب میحالت هم هست نیا

 ٨[شل شمارهدرون  یفضا نیا دیاگر بشو خداوند؟ یسوبه دیشوم دهیکش د؟یکنجذبه را حس م نیا ایآ

از  یو  .بهتر بشود دیشما با  رونیب  روز و زندگتر بشود روزبهگشوده دیبا (مثلث ستایش با مرکز عدم)]

را شل  نیا بعد شماست. به زندگ شماست، آمدِن فراوان رونیب روابط شماست و زندگ نِ عالئمش بهتر شد

  .شودم معن نیبا ا تیب نیا ستذهنافسانۀ من نی، اذهن)](افسانه من ٩[شل شماره دیشناسشما م

  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره

  بِستان ز عشق جام یو شاد مبارک به
  ؟ندا کند شرابش که کجاست تلخام که

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 زیچ ی نیا دارد ، خودش جسم است ول جسم یاریاست و هش دگیهمان مرکزشرا که کام است چتلخ نیا

صورت و انسان به شودم متالش سالده، دوازده ای ذهناست، من ذهنمن یاست،  است، ذهن توهم

کند  دایدامه پاگر ا کند،م داینه ادامه پ ای. دیآم رونیخدا ب تینهایحضور، حضور ناظر و زنده شده به ب
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را تجربه  زندگ یکند و شاد زندگ کهنیا یجارا به زندگ یرویکه ن دینیبو مرتب م شودم ادتریز شیدردها

 میکند خواه دایادامه پ اگر زندگ و. کندو دشمن م کندمسئله م کند،به مانع م لیرا تبد زندگ یرویکند، ن

ام کوچ را ندارم، خانه جانیکند. ا زندگ دیدارد که چرا نبا نع ذهنما یادیتعداد ز سالانیکه در دوران م

  . ستندین یطورنیا دانمنم میهااست، همسرم بد است، بچه

 هانیوجود آورده که ابه مسائل طورنیکنم و هم لحظه زندگ نیاست که من نتوانم در ا نیبر ا لیهمه دل هانیا

دشمنان  نیا دیکرده و شا جادیقطب ا و. زدیستها مدارد که با آن عالوه دشمنانوجود آورده و بهبه ذهنرا من

صورت قطب از آن استفاده همسرشان است که به نیدشمن هم نیبهتر هابعض یدر خانواده خودش باشد. برا

را  شانذهنمن نرویو پوسته ب کنند،م جادیا زهیست کنند،م جادیدرد ا کنند،م جادیا تلخاوقات کنند،م

 رانیهم از خدا هم از د کندو انسان را جداتر م کندم تریرا قو ذهنمن رونیپوسته ب زهیست. کنندمحم م

عشق به  ای یاز شراب شاد نشت از آن شراب استفاده کند. تواندنم چیاگر سنش باال برود ه واشیواشیو 

. شودتر مکامتلخ شود،تر مغمناک شود،تر مپژمرده شود،تر مخشروز بهروز نیهم ی. برازدیرمرکزش نم

  .هستند ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره نیدر ا هالیخ

(حقیقت وجودی  ١٠[شل شمارهوجود انسان هست،  قتیحق ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره  نیدرمقابل ا

 دیآم جوشداز اعماق وجودش م سببیب یشاد واشیواشی شروع کند رشیلحظه را با پذ نیا اگر انسان)]

لحظه صبر  هر. کننداصطالح کم ماو را به و قدرت از زندگ تیهدا ت،یعقل، حس امن سبب،یب یباال، شاد

اگر  تیدرنها شود،م نندهیشخص آفر نیکه ا دید میخواه واشیواشی. دگیاز همان کندم زیو شر دارد پره

 یفکرها کندنم دیتقل و از کس دیلحظه خودش خواهد آفر نیکند شخص فکر خودش را در ا رفتشیپ لیخ

  . کندرا فکر نم ساختهشیپ

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی) ١١شل شماره
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  (مثلث بلوغ معنوی) ١٢شل شماره

  

  ذهن)(شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣شل شماره

  

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل شماره

[شل و  (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شمارهدوتا شل  نیو ا دهمدوتا شل را بهتان نشان م نیا و

ارزش  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل شمارهکه مرکز ما عدم باشد  دهدنشان م (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢شماره

 عنی. میدار یگشوده شده باشد، بلوغ معنو اندازۀ کافو اگر فضا به میدانامتداد خدا معنوان خودمان را به

 ی. هرچه فضامیشده دارگشوده یفضا ذهندرون ما موازنه شده درمقابل من یترازو نیا یادیمقدار ز

هرچه مرکز ما  و .میبده میتوانم یبهتر صیتشخ م،یترازو دار شتریما ب شودم شتریشده درون ما بگشوده

و  میکنتجربه م رونیرا در درون و ب . و فراوانمیشوم شیاندکه فراوان میشوما متوجه م شودتر مگشوده
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ارزش خودمان را  هم. رانید یرا برا زندگ ران،ید یرا برا خوشبخت میدارروا م مینیبم میستینظر نتنگ

 یزیچ ی عنی. ستیانسان و فکر و عملش با هم مطابقت دارد، منافق ن عنوانرا به رانیهم ارزش د میدانم

 ١١[شل شماره ینیا برعکس است. نیانجام بدهد و راست و راست ریکار د یکه مرکزش  دیگوبه زبان نم

 شیاندیابیدر مرکزش و کم دهیکه ارزش خودش را کاهش داده به ارزش اجسام همان (مثلث عدم بلوغ معنوی)]

 ندیآفرمسئله م رونیمرکزش در ب جهیو درنت داردرا روا نم زیچچیه کسچی. به هستین شیانداست، فراوان

  دائمًا و حالش خراب خواهد شد.

(شش محور اساس  ١٣[شل شمارهدو شل  نیبدهم. ا حیتوض تانیبرا عیدو شل هم سر نیا طورنیهم بله،

دو تا  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴ماره[شل شو  ذهن)]زندگ با افسانه من

(شش محور اساس  ١۴[شل شماره شودهست که مرکز عدم م ضلعشش یکه  دهدرا نشان م ضلعشش

(شش محور  ١۴[شل شمارهحالت  نیا .کندم دایلحظه گسترش پبهو لحظه زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

خدا  ای زندگ یروین ایعنوان الست که انسان خودش را به ستحالت حقیقت وجودی انسان)] اساس زندگ با

 ییگشافضا ایلحظه  نیاتفاق ا رشیلحظه و پذ نیکار با بله گفتن به اتفاق ا نیا کند. همان اول اقرار مشناسدم

منقبض  ینیا کندنم ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شماره ینیا .دیآم شیپ

لحظه کار  نیکه با اتفاق ا لحظه. کس نیبه اتفاق ا دیگونه م د،یگوبله نم شودمنقبض م . و وقتشودم

لحظه، بله نگفتن  نیبه اتفاق ا دیگو. بله نمکنددرواقع الست را انکار م رد،یگنم یباز رد،یگم یدارد، جد

که من از جنس جسم هستم از جنس خدا  ستنیا اشمعن ه نگفتن به خدا هم هست.لحظه، بل نیبه اتفاق ا

  . ستمین

 از جنس خداست. وقت (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شماره ینیا

ما  رونیفکان به نفع ماست. در درون و بقضا و کن صورتنیدر ا میشوم و از جنس زندگ میکنم ییگشافضا

شده که از برکت خداوند گشوده یفضا نیا شهیهم افتد؟اتفاق م یجورچه المنونبیالقلم و رو جف کندکار م

روز روزبه رونیو انعکاسش در ب شودمنعکس م رونیخداوند برخوردار است ب  تیو هدا تیو عقل و حس امن

 ١٣[شل شماره ینی. امیشوار اتفاقات بد نمدچ شود،بهتر م رونیما در درون و ب زندگ. شودبهتر م

فکر  جنگدلحظه است م نیبا اراده خدا که در ا ینیا شود،م ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من

 و. سدینولحظه بد م نیدر ا قلم زندگ نیخودش را دارد، قضاوت خودش را دارد، عقل خودش را دارد، بنابرا

 تی. اتفاقات بد و وضعافتدبد م اریزشت است، بد است، و اتفاقات بس اریبس شودمنعکس م ونریدرونش در ب

  آدم.  نیکند ا نیرا تمر ییگشاو فضا میاحتماال تسل کندبد مجبورش م
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 کار را کرده و وقت نیاز اول ا (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شماره ینیا ول

و  میتسل نیا کند. ییگشاو فضا میکه تسل کندمجبورش نم رونیاز ب یزیچ رید کندم ییگشاب فضامرت

و باالخره درونش  شودخاموش م کندم ییگشااز اول صورت گرفته ذهنش هر لحظه که فضا ییگشافضا

شدن ما به اوست  لیتبد خداست و خداست و فراوان داشتمعادل گرام تینهایدرون ب نیا .شودم تینهایب

 (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شماره رسدم نیبه مقصود است. ا دنیو رس

 مبارک به« ن،یبنابرا پس. رسدنم ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شماره ینیا ول

(شش  ١۴[شل شمارهمرکز عدم   ضلعشش نیدم کن تا امرکز را ع ایب شما »بِستان ز عشق جام یو شاد

شراب  کنتا  هر لحظه که فضا را باز م دیایب شیدرمورد شما پ محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

من شما را درست  دیکامان کجا هستتلخ یکه ا کنددر ذرات وجود شما بلند ندا م شودکه وارد وجود شما م

  کنم؟ 

  :دیگوم یبعد تیب

  خیو چارم هوس او؟یب اتیبود ح چه
  غالم نیکم ،او جان؟ دغَل شِیبود به پ چه

  )٢٨٣۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

(افسانه  ٩[شل شماره ذهنجهان و من نیبه ا دیایانسان ب عنی ست؟یچ بدون او زندگ کندسؤال م اآلن

[شل از خدا آگاه نباشد ارانهیداشته باشد هش ذهنمن فقطباشد  دهینداشته باشد مرکزش هما ذهن)]من

هوس  ی دیگوجهنم است. م زندگ نیا ست؟جور زندگچه زندگ نی، ا(حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره

از  و درخواست زندگ زهایبا چ یبازهوس عشق عنیاست  یهوس مجاز یاست.  ذهنمن لیاست، هوس م

آلت شنجه بوده که در  ی خیچارماست.  خیآفل مثل چارم یزهایچ نیبا ا دنیعالوه همانرفتن. بهها و نگآن

[شل  ذهنتخته و من یرو دندیکوبم خیو با چهار م یاتخته یرو گذاشتندرو م کس کردند،استفاده م میقد

و  میشد دهیکوب یاریعنوان هشبه ایتخته دن یهم ما رو واقعاً . کندم هیرا به آن تشب ذهن)](افسانه من ٩شماره

خداوند  ایزنده شدن به خداوند  شیبه پ ذهنجان من نیا عنی، »او جان؟ شیچه بود به پ«: کنداآلن سؤال م

  چقدر ارزش دارد؟  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره ست؟یچ

ما  کهنیاست. واقعاً هم دغل است ا باریفر یدغل است،  ی ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره نیا دیگوم

هوس است،  هانیگرفت و ا زندگ شودم هادگیو همان هانیچنقطه نیکه از ا میاخودمان، خودمان را گول زده
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 ی سرا، پ نیا میفهمما و نم یآلت شنجه شده برا حت نیو ا یجسم مجاز یاست به  یمجاز لیم ی

غالم  نیعلت کمتر نی. و به استغالم زندگ نیکمتر نیا دیگوم .دهدم بیما را فر دارد یباریفر ی دغل

 میبساز ذهنمن ی مییایکه ب میما مجبور بود .میستین ذهنما را آگاه کند ما من ستنیا یاست که فقط برا

را تجربه  ییما جدا  کهنیز اا پس رحم است. ی نیا ن،یقرار بود موقت باشد ا میدر آن بمان میستیمجبور ن ول

  ما باشد.  دائم حالت زندگ کهنینه ا میقرار بود آزاد بشو میکرد

 زندگ نیآلت شنجه است، ا نیاست؟ ا خیمثل چارم نیکه ا دیشوطور متوجه نمشما چه دیگوم نیهم یبرا

در زمان حالمان  دیو با میهست یجسم مجاز ی ای ذهنمن یما  میخورم بیلحظه ما فر نیا کهنیا و. ستین

اگر  میو امتداد خدا که عقل خدا را دار یاریعنوان هشطور ما بهچه دهدم بیما را دارد فر کس یکند.  رییتغ

 بیو فر میااو را ول کرده ماخدا با ماست؟  شهیطور همبا ماست اصال چه شهیو هم م،یآن را دار میکن ییگشافضا

که ما  میاو ما متوجه بشو بیکه با تخر کندم بیما تخر در زندگ ذهنمن کهنیو ا م،یخوردغل را م نیا

  .ستخدمت به زندگ نیکمتر نیا میستین ذهنمن

بفهمد که  خیچارم نیا یو شنجه شدن در رو دنیکش سخت قیکه انسان از طر ردیگم رادیموالنا ا عنی 

 نیپس کمتر بله،. ستزندگ یاریهش ست،از جنس شعور زندگ از جنس خداوند است، بله .ستین ذهنمن

اگر  کند،م  یدیخر آورد،آب م رودمثال م ریآخَر د غالم. کندنم کار درست چیکه ه ستغالم است، غالم

 بیتخر نیا . ولدهدبه او حقوق م نیهم یبرا ر،ید کندم یدیمف یکارها یداشته باشد  یآدم خدمتکار

  .میاشعار موالنا بفهم نیرا با ا نیا ما دغل پس .دیستیکه شما من ن دیتا به ما بو کندم

  *** پایان بخش دوم ***
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  یگرد ریرگیخوش و ش ،یدو چون بَخورد قَدح
  امیما پ رِ یدماغ تو فرستَد شه و ش به

  )٢٨٣۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

و  شودحالت خوب م ،یشوشاد م ،یخورد دیآشده مگشوده یاز فضا که یشراب نیاز ا کم وقت دیگوم

واقعا خوِد کلمۀ  اگر. رودم نیاز ب ذهنو آن ترسِ من یشوشجاع م عنی »یگردریرگیش«. یشوشجاع م

 از آن، در یدیترسباشد که م طرفنیا رِیاگر ش عنیشجاع و نترس هست،  معنکه به دیریرا ب ریرگیش

آن را هم شار  صورتنیدر ا دیایب از طرف زندگ عنی ییبو طرفآن رِی. اگر ششار کن توانم صورتنیا

دست دادِن  دارد و از یبیغ یِ به شار فضا لیشده شجاع است و مگشوده یفضا حالهر به . ولکنم

از  رد،یب غامیپ تواندتو م سرِ .فرستدم غامیآن موقع است که به سرِ تو پ دیگوو م ترسد،نم هادگیهمان

  است.  زندگ نیما هم رِیما، شاه و ش رِ یاز شاه و ش ؟یزیچچه

[شل  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره دهندها نشان مشل نیکه ا طورنیهم م،یصبر کن دیپس ما با

 ییبه ابزارها م،یبن دینبا عجله .میقََدح بخور کامل و خالص چند میتا با تسل (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره

 دیو متوجه بشو دیایب شیآن حالت پ د،یایب تواندنم یزیشما و خدا چ نیکه ب میدادم مثل تسل حیکه امروز توض

شل  نیو ا .خوب شد حالتان .دیکه شجاع شد دید دیخواه موقعو آن دیخورشرابِ عشق را م دیکه واقعاً دار

عقل  د،یآم تیامن ، حس(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره دیآم سببیب یکه شاد هددنشان م

  .دیآو رضا م دیآو شر م دیآم قدرت زندگ د،یآم زندگ تیهدا د،یآم زندگ

. دهدشما م به دینیبصفحه م یکه رو برکات نیصورت خرد و همرا به امیپ خودِ زندگ عنیما  رِیو ش شه پس

 حالتنیشدن به ا لیتبد ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنعنوان افسانۀ منبه میما دار کهحالت نیپس از ا

 دینیبکه م طورنیهماست.  واقع ییخود و فضاگشا یِمستلزم کار رو (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره

کلمۀ  نیشما ا غزل من به تِ یدر هر ب باً ی، تقرقیقت وجودی انسان)](ح ١٠[شل شماره یوجود قتِیدر شل حق

شما سؤال  یاگر برا د،یکنسؤال نم رید دیشناسصبر را م دیبشو واقع میشما تسل اگر .دهمصبر را نشان م

 میاصال تسلکه تا حاال  دیشما بدان رسم؟چرا نم رسم؟م که من ک دیبپرس یاز  دیخواهوجود دارد و م

   .دینشد

. دینشده باش میبار هم تسل ی حت دیو موالنا بخوان دیها شما به موالنا گوش کنوجود دارد که سال نیا امان

 دیآن تأمل کن یو رو دیبخوان تیب به تیب .دیاشعار را نخوان نیتندتند ا کنم،است که من عرض م نیهم یبرا



ۀ  برنامه            Program # 880                                       ۸۸۰مشار

  45صفحه: 

را و جوِش  زندگ انیمن طغ ایآ ام؟چند قَدَح خورده ایمن آ دیاز خودتان بپرس مثال شماتا در  شما زنده بشود. 

ام با عقل کل را تجربه کرده ایام؟ آرا تجربه کرده سببیب یِمن تا حاال شاد ام؟دهیرا در دروِن خودم د زندگ

شما تأمل  دیآم زندگ یهاچالش که وقت دیشومتوجه م دیباش اگر عقل کل را تجربه کرده چونمرکز عدم؟ 

فرق  دیداشت شیپ سال که ده با عقل دیکنکه اآلن از آن استفاده م عقل نی. ادیکنشما فضا باز م د،یکنم

 د،یکردرا بزرگ م ذهنمن ،دیگفتم ناسزا د،یکردعجله م د،یکردپرخاش م د،یشدم دارد، قبال عصبان

 یزیچچه ریآن کار د د،یکنم یریکار د د،یکناگر آن کار را نم د،یکننم آن کار را ناآل .دیکردم دیتهد

  نورافکن زندگ ریپس خودِ شما ز د؟یآم اآلن از زندگ نینه، ا ایاست  ساختهشیپ یِالو جوریهم  نیاست؟ ا

  .دیندار یکار رانیخود شماست، با د

که  د؟یکنرا شما تجربه م غامیپ نیا ایآ فرستد،م غامیمغز شما به سرِ شما پما به  همۀ رِیشه و ش نیا دینیبب و

شما، شما  دیعوض شد کهنیخواهند گفت مثل ا شما مردم به دیبن شرفتیپ اگر شود؟شما دارد بهتر م  زندگ

 رییاگر تغ کنندحتمًا سؤال مشما؟  دیکنکار مچه د،یتر شدشاد د،یشد ریپذانعطاف د،یشد فیلط د،ینرم شد

  !دیکرده باش

  ِبنهاد بخت تخت یکه در و آن دِل خُنک
  کام ،ما نهاد م  یکه در و یآن سر خُنک

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

باز که اگر شما فضا را  دیدانجا. شما مکه خداوند تختش را گذاشته آن ،مرکز انسان ی ،دل حالِبه خوشا

در مرکز شما مستقر شده و   شده که زندگگشوده یفضا عنی بخت جا.آن گذاردخداوند تختش را م دیکن

خوب در  یزهایشما اتفاق خواهد افتاد، چ یبرا یخوب یزهایچ عنی بخت خوب است. رونیانعکاسش در ب

 د،یکنلحظه فضا را باز م نیا .نذهنه از انقباض و از انعکاس درد من افتدشده مگشوده یاز فضا رونیب

 رونیدو در ب هر. دیآم ذهنو درد من ذهنمن عقلیب دیبند. فضا را مدیآم خرد زندگ د،یآم زندگ یِ شاد

در مقابل دوجور رفتار شما، دوجور  دینیبمقابل شما است م اگر کس آورد،وجود مرا به یزیچ ی

من شما را  دیهست شما از جنس زندگ دییگوهست به آن طرف مقابل م جورشی .دهدنشان م العملعکس

 زهیمقاومت و ست رید ی .کنمو اطرافتان فضا باز م رمیپذمن شما را م دیقبول دارم، شما از جنس من هست

  .دهدپاسخ م رید جور ی هماو  د،یمن را هم گرفتار کرد د،یگرفتار هست د،یهست وبیاست نه شما مع
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 م ش،امکه  حال کس خوشا به دیگوو م ندیتختش را بذارد در مرکز شما بذارد، بنش تواندم زندگ پس

انجام  رونیدر ب یکار ی شما با استفاده از خرد زندگ عنیرسانده است؛  کام یدر سرش او را به  زندگ

 دیکناستفاده م و از خرد زندگ دیکنفضا را باز م کرد وقت دیتعجب خواه شما .دیکه تا حاال نداده بود د،یاداده

دارند  لیم دیشومتوجه م کنند،با شما برخورد م ریجور د یمردم  شوند،راحت انجام م رونیکارها در ب

  .ندازندیب اندازو دست یکار شما را به گرفتار خواهندکار شما را انجام بدهند، نم

  سالم پادشاهان، به خدا ملول گردد ز
  سالم یز تو سرسر ،بختین دیشن چو

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 کس یاست، با  مقام مملت نیترنعمت است. پادشاه که بزرگ نیتربزرگ ذهنمن یپادشاهان برا سالم

 یکه اگر  دیگوم .یزیحاال هرچ ایبدهند  دیع بروند به او سالمکه  ردیبپذ حضور مثال به ایکند،  یو عل سالم

 اصطالح جزئبه ،لیخ معنبه هم یباشد، سرسر دهیشن سالم یاست از تو سرسر بختیکه حتمًا ن انسان

انجام شده باشد ما واقعاً  میاگر تسل کند،را موالنا استفاده م سر با سر است. هردو معن معنبه هست، هم

 نیلحظۀ کوتاه ا ی ولو م؛یشده باش یلحظه با خداوند  نیو در ا میباش شودهکه ما فضا را واقعاً گ یطوربه

هم بوده در  جزئ لحظه ول ی میزنده شد اوبه عنی ده؛یاست، سالم است، سر ما سِر او را د یسالم سرسر

افتخار  نیتربزرگ .میکه به سالم پادشاهان افتخار کن میستین ذهنمن ریکه ما د میشوما متوجه م صورتنیا

 مثال ول خوردناهار و شام م ای کندم یو عل سالم کند،که با پادشاه مالقات م است نیا ذهنمن ی

 کهنیا مر دارند.ها آن نیسرزم یرا در مملت در  ذهنمن نیتردارند و بزرگ ذهنپادشاهان عمدتاً من

فرمانش را  است و دوست ندارد کس دهیکه با سلطنتش و قدرتش همان زنده باشند و معموال پادشاه حضوربه

پادشاهان معموال به  یها. اتفاقًا خدمتگذاردم شیمعرِض نما را به اَشذهنمن لحظه هر پس .ندازدیب نیزم

 جهیبه نت کردند ول یادیز لیاز پادشاهان خدمات خ لیخ .کنندم ذهنبا من کهنیا یبرا رسدنم جهینت

  . اندکرده شانذهنبا من کهنیخاطر ابه دهینرس

برود پادشاه را  خواهدنم رود،سر م اشحوصله شود،از سالم پادشاه خسته م که هر انسان دیگوم حاال

که به تو  ندیبم نیرا در ا بختیبه تو زنده شده باشد و ن زئج ی. اگر ندیبب ذهنمن خواهدنم د،ینیبب

به سالم  میباش ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنما در افسانۀ من اگراست.  قتیحق ی نیزنده بشود و ا

 از جنِس زندگ هک کس . ولکندها، ما را بزرگ مآن نیها و قرسالم آن کهنیا یبرا میازمندیبزرگ ن یهامن

ملول  اصطالحشدن با پادشاهان به نیمتأسفانه از قر (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره شوددارد م
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خودش  ] هر لحظه بزرگخواهد[م هر پادشاه فضا را ببندند. نیا خواهندپادشاهان م کهنیا یخواهد شد، برا

چقدر  د،یقدر قدرتمند هستقدر بزرگ هستند، چهشما چه مییوجا بآن میبذارد. ما رفت شیرا به معرض نما

ها و آن م،یکن زندگ میتوانما نم دیشما نباش م،یو ما به شما محتاج هست دیدانرا م زیچ همه د،یعاقل هست

  بله. شان،ذهنها با منحرف نیاز ا دیآهم خوششان م

گرفته  از زندگ سالم یسرسر کند، اگر کس دایپ میتعم تواندم ذهن یهاسالم پادشاهان به سالم همۀ من نیا

مزۀ  صورتنیهر دو، در ا ،جزئ معنو هم به ،سالم سر به سر، سالم واقع معنهم به یسرسر میگفت باشد.

  له. . بدیآتلخ خوشش نم یزهایاز چ ریاست د دهیمثال مزۀ عسل را چش است. اگر کس دهیرا چش زندگ

  به قمارخانۀ جان ،دلق مست انِیم به
  نامیعرش ن یِخلق نام او بد، سو برِ

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 خردهیاز خداوند گرفته است و  سالم یکه سرسر بختیآن ن ها است ولهمۀ انسان تِ یوضع نیا دیگوم

 ،یدو سه جرعه که خورد د،یگوم دهد،م ادیرا موالنا به ما  جیتدر نیکه مرتّب ا دینیبزنده شده است؛ امروز م

تو مست به  که اصل ریرا در نظر ب نیا ول ،کامال مست که تو حاال ستیکه، مهم ن دیگوو اآلن م یبعد سرسر

هر لحظه جان  عنی. بدان که در قمارخانۀ جان هست ول کندم زندگ ذهندلق من نیا انیم دراست.  زندگ

در قمارخانۀ جان، انسان الزم است هر لحظه  میدر قمارخانۀ جان هست ما. یبازرا م دگیهمان یبرحسب 

 ای بردبفهمد که م تواندنم ذهنبا من کهنیا یجانش را ببازد، هر لحظه جانش را ببازد. و قمارخانه است برا

 میشنوها را محرف نیکه ا از موقع م،یدرست کرد ذهنمن  کهنیاز ا بعد. میکن قمار میکه آمد میدانما م نه ول

  است.  آن هم دست زندگ میرسم ک ول میبرس تا به جانِ زندگ میبباز دیرا با مانکه جاِن ذهن میبدان دیبا

 نیارند بدنام است. شما بد ذهنکه من مردم نیکه در قمارخانۀ جان باشد ب کس د،یگوهم م نیا اما

خودش کار  یرو دیکه واقعاً با شودمتوجه م دفعهیمعلّم عرفان است  دیکه فرض کن آدم یدوستانتان 

قبال  کهنیا یبدنام بشود و نپسندند. برا روانشیپ نیکند، جاِن خودش را ببازد به او زنده بشود. ممن است ب

ذهنمن ا عمل مهآن یداشته، مطابق باورهاها فکر مآن ایمعتقد بوده  ای کردهمعتقد است، به هر  کردند

  . پسندنددارند نم ذهنچون من دیشوبه خداوند زنده م دیصورت، اگر مردم بفهمند که شما دار

 مردم بدشان دیآخوشش م . زندگنامینام، نخداوند خوش شیخلق بدنام اما پ شیپ» خلق نام او بد برِ«

شما  کهنیا محضبهسرِ شما هم خواهد آمد.  عنی! د؟یبن دیرا نبا کارنیشما ا دیایاگر مردم بدشان ب دیآم
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در رفتارتان مشخص خواهد  د،یرا بباز هاشدگتیهوهم عنی دیدر قمارخانۀ جان بباز دیجانتان را بخواه قتاًیحق

 یشد، منعکس خواهد شد. مثال کس نۀ جان، جاِن ذهنکه در قمارخارا م اش،دگیهمان بازدرا م هابازد 

خودش تمرکز کند،  ینداشته باشد، رو از کس نکند، توقّع یریگبیع ند،نکند، انتقاد نک بتیممن است غ

 سیدوستانش خس کهنیاز ا اورد،یجهان ب نیرا به ا زندگ فراوان کند. ریینکند، و مرتّب تغ حتیرا نص کس

ها مشارکت نکند، را خراب کنند و با آن یاعده ی خواستندو م کردندم بتینظر بودند و غو تنگبودند 

آدم ما مثل همسر ما، پدر و  نیترینزد دیآکه از ما خوششان نم اوقات کسان بعض. دیآها خوششان نمآن

جاافتاده است  ذهنمن  سب زندگ کهنیا یبرا دیکنکارها را م نیا دیشد وانهیشما د ندیگومادر ما هستند. م

 یطورنیهمه ا زندگ ندیگواست مورد قبول مردم است، م یکارکه خراب یزیچ آنو مورد پسند مردم است. 

  . کندخراب م ذهنمردم را من که زندگ میدانما م است! ول

 لیدل اندیطورنی! همه ااندیطورنیهمه ا مییبو ذهنبا من میرا خراب کن مانخانوادگ زندگ میتواننم ما

اما  م،یممن است جدا بشو ذهناز خلق؛ اما، از خلق من میما ممن است جدا بشو پس .ستین یاکنندهقانع

 هرچه. میهست نامیعرش، ن شودبشود م تینهایشده، اگر بگشوده یفضا نیعرش، هم شیخداوند، پ شیپ

که ما  . حاال، وقتمیهست نامیخداوند ن شیپ (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره میکنفضا را بازتر م

هنوز دلق ما هست،  صورتنی. در امیندار تیحسِ هو ریدر ذهنمان د میرا انداخت هادگیهمۀ همان طور کلّبه

 ت،یدلق ما بدون هو ریاآلن د م،یتهم در جسم هس باز. میندار تیدر ذهنمان حسِ هو هنوز جسم ما هست، ول

  درست است.  شهیمصراع اول هم نیجسم ما است پس ا

 جان یتا  وقمارخانه جانش را ببازد.  نیدر ا دیمست است و دائماً با دهیناهمان ای دهیدلق همان انیانسان در م

داشت، چون  میجان را خواه هم هست. اگر مرکز عدم باشد مرتّب عشق باختن  ریباخت هوسِ باختن جاِن د

 ،که زندگ مینیبم میکنتر مهرچه گسترده میکنتر مفضا را گسترده نیا می. دارمیشوبه او زنده م میدار

  .میدانرا م نیاز قبل ا ریما د ول دیآمردم بدشان م دیآخداوند، خوشش م

  که مالَد کفِ شاه پر و بالَش آن دم خُنُک
  دام دهیگز نیبه چن ،ییما زِدبایسپ که

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

کف  میکنم ییهردفعه که فضاگشا (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره میکن ییما اگر فضاگشا خُوب

 د،یدانا مر دیو بازِ سپ  .ما هست دِیتو بازِ سپ د،یگو. مدهدعنوان باز نوازش مخداوند، شاه، پر و بال ما را به
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مند هستند عالقه لیهم به آن خ هااست و بعض است، پرندۀ قشنگ قشنگ وانیح دیبازِسپ هم هست. رانیدر ا

 دِیتو بازِ سپ دیگوکه خداوند م ،ذهنما بدون من عنی دیبازِسپ پس اند.کرده لیتمث دیو عارفان را به باِز سپ

 ذهنکه با من ام، دام حضور، چرا در دامتو درست کرده یکه من برا یادهیبه دام گز ییایب دیو با من هست

  ؟هست یادهیخودت گز

تو  ول م؛یدام هست نیکه در ا م،یاانتخاب کرده م،یادهیگز ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره دام یما  عنی

 شما. دیاهم را شما تجربه کرده دنیپر نیاو  یبپر هادگیهمان یاز رو توانم من، که به راحت دِیبازِ سپ یا

 د،یدهاز دست م زندگ یِ و شاد و عشق زندگ و خرِد زندگ ییرا دراثر فضاگشا دگیهمان یبه  لیم وقت

 ل یآدم م وقت. دیگوم دنیموالنا پر دینیبجدا شدن و باالتر آمدن را م لیتمث نیآن. ا یاز رو دیپرم دیدار

 دهیآن، پر یبلند شده است از رو کهنیمثل ا رون،یب رودو آن م دهدرا در مرکزش از دست م یزیچ یداشتن 

شار را به آن  دیکرده است، او با تشیاصطالح با او دوست است، او تربخداوند به دِ یآن و بازِ سپ یاست از رو

  داده باشد.  ادی

را شار  هادگیجهان، نه همان نیاز ا میکنشارِ خرد م م،یکنخداوند شارِ عشق م دِیعنوان بازِ سپما به پس

 ٩[شل شماره میگرفتار ذهندام من عنی م،یاکه خودمان انتخاب کرده که هنوز در دام میدی. و اگر دمیکنم

جودی (حقیقت و ١٠[شل شماره ظهلح نیدر اطراف اتّفاق ا میفضا را باز کن میتوانما م ذهن)](افسانه من

 هادگیهمان یو بال ما باز بشود تا از رو پر خداوند، پر و بال ما را نوازش بدهد. عنیتا کفِ شاه،  انسان)]

 لیرا از دست دادن. شما م زهایچ لیم رید عنیهم  دنی. گفتم پرمیبپر ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره

 دیدار هادگیهمان یخداوند از رو دِیعنوان بازِ سپکه به دی. بداندیخوشحال باش دیدهرا از دست م هادگیهمان

  . دیشما در دام جهان باش ستین زمو ال دیبلند بشو دیو با دیشوبلند م

قفس باشد، اگر  نیباز در ا دینبا هادگیقفس همان نیهم ی م،یکنم نییدوتا دام، دوتا تله، دوتا قفس، تع ما

 میجا که تسلما هست که در آن ینام دام مزد برا به دام ی میبازِ شاه هست میدی. اآلن که فهمدهیرسعقلش نم

همۀ  یاز رو وقت. هادگیهمۀ همان یاز رو میکنو پرواز م میشوبلند م هادگیهمان یتندتند از رو میشوم

ما  ارانهیبودن را هش یو  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره میشوم یبا او  میبلند شد هادگیهمان

  . میکندرک م م،یکنتجربه م
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  شرابِ خوش بخورش، نه شوفه و نه شورش ز
  نه ز دشمن انتقام ،یازیبه دوستان ن نه

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 ١٠شماره [شل دیآم یی. شراب او که با فضاگشاکندرا تجربه م نیآدم ا ل،یموقع تبد ای ل،یاز تبد پس

نه استفراغ دارد نه » شراِب خوش بخورش ز«خوراک است. بو است، خوشخوش (حقیقت وجودی انسان)]

 دینیبم ول. چیپدل معنشورش خواندم به هیخاطر قافشورِش که به ، استفراغ و ق عنیشوفه  چه،یپدل

واکنش نشان  کهو وقت خوردهم م حالمان به دیچیپدل ما م دهد،درد مبه ما دل هادگیکه خوردن همان

آن هم  م،یکنم انیخشممان را ب م،یکنم انیدردمان را ب م،یکنم انیو ترسمان را ب م،یترسم م،یدهم

صورت هر لحظه به میکنم و ق میریگم چهیپدل میشراب بخور هادگیاگر از همان عنیاستفراغش است. 

 ازیهم به دوستان ن ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهدارد  ذهنکه من کس دینیبکه م رطونیو هم واکنش.

شدن . انتقام از دشمن سبِب سفتردیدارد که از آن انتقام ب ازیبشود، هم به دشمن ن دهیدارد که با آن همان

 نیهم لیطضلع راست مست) ٩(شل ذهنمن ۀافسان نیدر ا دینیبکه م طورنی. همشودم ذهنمن ۀپوست

دوست است در  هانیچنقطه نیاز ا ی طورنیگرفتن از دشمن. و هم هست و انتقام نیبو دشمن یسازدشمن

  . دیدار ذهنشما من دیو دشمن دار دیهست. اگر شما دوست دار دهیمرکز، انسان با دوستش و دشمنش همان

 نیا د،یایب زندگ یشده با مرکزِ عدم شرابِ خوشبوگشوده یفضا نیاز ا دیکه اگر فضا را باز کن دیگوم موالنا

صورت انعکاس درد، به میریگم هادگیکه از همان یبه خدا، به عشق و مثل شراب کندشراب شما را مست م

 سک یکنند، به  یکار بد ی خواهنددارند م ذهنمن انِیدر درونشان غَلَ مردمندارد.  چیپاستفراغ و دل

بدن  م،یکنخودمان را خراب م که زندگ میکنم ییما کارها کهنیبزنند، اصال ا بیضرر بزنند، به خودشان آس

است،  م نیهمه آثار شورِش ا هانیا شود،جسممان ناسالم م شود،خوابمان بد م م،یکنخودمان را خراب م

  . دیآم هادگیکه از همان یخراب م نیا

 رهیشما ش دگیاز همان هرموقع. دیبده صیرا تشخ م دیخوراک است. حاال شما بااو، خوش م  دیگوم

به دوست  ازیخواهد شد و ن داشت و باالخره سبب ق دیخواه چهیپدل د،یکششراب م د،یکشآب م د،یکشم

 یو با عشق با  دیشوهست شما از جنس خداوند م موقع ی مصرع دوم پر از معناست. نیداشت. ا دیخواه

هست شما دوست  موقع ی. شودخداوندِ زنده دوست م یخداوندِ زنده با  کهنیمثل ا عنی د،یشودوست م

 د،یخواهم یزیدوست چ نیصورت شما از ا نیا در. دیهست ذهنخودتان من کهدرحال ،ذهنمن یبا  دیهست

 دهستی با هم مشترک یزیچ یدر  ایدر باورها  اشتراک مثال حت ای دگیچندتا همان ای دگیهمان یخاطر به
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را  ریدها با هم دوست هستند، هم. آدمدیدهدرد م ریدهم به دیدر دردها، شا . حتدیشدوگرنه دوست نم

 نیطر اخاپس به کنندم هیهر دو از درد تغذ شودم جادیدرد ا کنند،بد صحبت م یزهایبه چراجع نندیبم

  دوست هم هستند.

انسان  وقت است. ول ذهنمن ازین ذهنبراساس من است، دشمن ذهنمن ازِین ذهنبراساس من دوست پس

دارد که به او زنده باشد و همه  ازیفقط ن به انتقام از دشمن ندارد. ازیبه دوست ندارد، ن ازین شود،به او زنده م

 اَششخص ها در زندگآدم نیاز ا یتعداد یموقع، منتها وستِ همه است آن. خُوب دندیبب را از جنس زندگ

 ازین کهنیدوست است نه ا . براساس عشق، براساس زنده شدن به زندگندیبم ها را هم زندگآن هستند ول

  .یمهر بورز ،که تو دوست باش کندم جابیعشق ا عتِیندارد. طب ازیبه دوست دارد ن

  در کشاکش، تو خراب و مست و دلَخوشخَلق  همه
  هله، از کنارِ بام کن،را نظاره م همه

  )٢٨٣۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

 دیگوم ارتفاع باالتر را که گاه نیدر سطح باالتر و ا میروم م،یبلند شد هادگیهمان یاز رو ما وقت خُوب

او  وانیما در ا ن،ییپا کشدما را نم دگیهمان وقت جهان نگاه کنم. باغ به نمیتو بنش وانِ یمثال، من در ا وانیا

  نیبدب نیا باست،یز زیچ همه باستیاز اوست، او ز زیچچون همه  باستیز زیچباغ جهان را که همه  نیا م،یهست

جهان  نیه اصورت حضور ناظر ببه کس ی اگرکه همه در کشاکش هستند.  میشومتوجه م ست؛ذهنما از من

 دیگومال من باشد، آن م دیگوم نی. ازننددارند چانه م هادگیها سرِ همانکه آدم شودمتوجه م کندنگاه م

 دیبا شودنم یطورنی: نه نه ادیگوم قدرش مال من باشد.مال تو باشد آن قدرشنیمال من باشد، حاال ا

از شماست،  شترینه من سوادم ب ،ستیهستم، نه تو بهتر از من ن مال من باشد، نه من بهتر از تو قدرشنیا

  .رانندم هادگیها درون درد هستند، همانآن ،ذهنهاست در منآدم یهاکشاکش هانی. امیثابت کن ایخُوب ب

 مییبو میخواهم مینیبرا م هرکس ذهنعنوان منبه رونیب مییآکه ما صبح از خانه م دیشما نگاه کن عنی 

قبول  سادگمردم به عنی. میفتیبه کشاکش ب دیمن از تو بهترم با مییهم بو به هرکس م،یما از شما بهتر هست

من  که من از همه بهترم درست است؟ ول میکنخودمان را قانع م م،یکنتجسم م ما در ذهنمان ول کنندنم

  م نگاه کنم. عال بروم، از کنار بام به یبه سطح باالتر دیبا

دور خوشا  ختیرا ر هادگیتو باشد. تو اگر که همان دیمورد تقل دیکشاکش مردم، وضع مردم نبا دیگوم موالنا

کن،  ییرا شناسا هادگیاستفاده کن همان فضا را باز کن از خرد زندگ ایب تو .کندم هیرا توص نیحالت، ا به
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» خلق در کشاکش همه«. دیایب زندگ سببِیب یبشو و بذار شادو خراِب مست  زیکن، بر ییدردها را شناسا

هستند، شما  نییها پاچون آن وان،یا اهیپا نیباش و از ا» تو خراب و مست و دلخوش« نداشته باش، ول یکار

  ها نشو.ها را نگاه کن و مثل آنصورت حضور ناظر آنبه ن،ییپا کشدنم هادگیرا همان

. میکه مثل مردم در کشاکش نباش میریب ادی میتوانما م م،یریعبرت ب میتوانعدم ما م یضااوقات با ف گاه 

سر پول در  نیدادگاه و شما بب روندم کنند،مثال سرِ پول با هم دعوا م مینیبهرموقع ما کشاکشِ مردم را م

که در دادگاه هستند، پدر و پسر در دادگاه هاست که دوتا برادر سال مینیبم مانزندگ نیدر ا میدیما د جانیا

 شتریثابت کند که سهم من ب خواهدپول آن را خورده و نداده و م نیهستند، خواهر و برادر در دادگاه چون ا

از  شتریب دیکشاکش داشته باشند، ثابت کنند که من با دیبا رسندبه توافق نم عنیاست.  یطورنیا ایاست 

  اش هم دروغ است. هداشته باشم و هم نیا

 و حت میآن هست ۀسلط ریکنترِل آن که ما ز یرویبا پول و ن دگیهمان نیا ایکه آ میریب ادی میتوانما م حاال

 در ما هم هست؟ در من هم هست؟ بعض میپا گذاشت ریرا، امتداد خدا بودنمان را ز مانصداقت و راست

  هست.  مینیبها مموقع

  ذهن)]انه من(افس ٩[شل شماره

  »هله از کنار بام کن،را نظاره م همه«

که مرکز ما عدم است  ، موقع(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره میکنم ییگشاواقعاً هر لحظه ما فضا و

مردم  مینیب. اگر ممینیبکه خودمان را و مردم را م میکننگاه م ییجا یاز  م،یکناز باال نگاه م میروما م

و  میما مسئول مست و دلخوش کردن خودمان هست پس. مینکن میتوانما م کنندبد م یکارها ذهنبا من

  .ردیگنم یجد کند،اصطالح مقاومت نملحظه به نیاست که به اتفاق ا کس» خراب و مست و دلخوش«

  میسؤال دارم، بنم، دگر نگو یتو  ز
  ز خامچه گشت زرِ پخته دل و جانِ ما؟  ز

  )٢٨٣۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

ما خام  عنیزِر پخته شد؟  یزیچو دل و جان ما از چه م،ینگو یزیتمام کنم چ ریسؤال بنم د ی دیگوم

(حقیقت  ١٠[شل شماره تینهایب ی، زر پخته فضاذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهحالت  نیبه ا میبود

واضح است  خُوب آورد؟) درم٩(شل حالت ناپختگ نیانسان را از ا یزیچچه .درون ماست وجودی انسان)]
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 نی. خام درواقع همدیگوهم م جانیا . جوابش را در طول غزل داده ولدهد، خودش جواب م»ز خام« دیگوم

 که وقت ،دیآور ماست که از آن یزدی،  همان دم ا(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهشراب عشق است، 

  . میکنما فضا را باز م

 ه،یبرکت اول نی، همذهن)](افسانه من ٩[شل شماره زهایبشود با چ دهیاگر همان کهنیا یخام؟ برا دیگوم چرا

نخورده، پاک. پس دست اول، دست عنیخام  ست؛یآن خام ن رید میریب هادگیو ما از همان ه،یشراب اول

ما  ارانه،یو صبر و شر و درد هش (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره میکنز مکه ما فضا را با دیگوم

باعث  یزیچرا چه نیو ا افتدما م یهاو ناخالص کندپخته م ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهحالت  نیرا از ا

است و عشق است.  یو قدرت و شاد تیو هدا تیعقل و حس امن نیهم یدرواقع حاو خامخام.  نیهم شود؟م

مرکز را عدم  وقت میدانما نم ای و .دییرا بو هانیندارد شما ا لزوم ول میزناست که ما م ییهاحرف هانیا

 رییو ما را تغ دیآور مکه از آن برکت نیا میکنفضا را باز م م،یکنم (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره

 که هنوز ذهن کسان یبرا میکنم یگذاررا فقط اسم هانیرا، ا هانیا میتوانهن نمذاست ما با  یزیچچه دهدم

  فضا را باز کنند.  کنندعمل م

 نیکه دست اول است، هنوز آلوده نشده است به ا یشراب خام و شراب عنی . خامخام دیگوموالنا م ول

(افسانه  ٩[شل شماره زیچ همهنیمن که اآلن با ا ذهنمن دیی. بودیسؤال را از خودتان بن نیجهان. و شما هم

 ١٠[شل شماره شودخالص م یبه طال لیهست چونه تبد دهیهست و با درد هم همان دهیهمان ذهن)]من

کامال صاف و  به خدا زنده  ست،یدرونش ن دگیهمان چیکه ه شودم ییفضا عنی ،(حقیقت وجودی انسان)]

  شما. بله.  ییدر اثر فضاگشا دیآور مکه از آن یزدیا که دم دید دیخواه کند؟را عوض م نیا یزیشود؟ چه چ

  است. نیها ااز آن یتر و بازتر شود. ساده اتیاب که معن خوانمم اتیاب نیراجع به ا تیچند ب

  مرغ کور ندیچون نب نیریش آبِ
  نگردد گردِ چشمۀ آب شور؟ چون

  ) ٢۵٢٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 میبشناس مینتوان میخورد ذهنمن یاز انرژ ،ذهنشور من  آب ٔامان وجود دارد که ما که تا حاال از چشمه پس

 شناسدرا نم نیری آب ش ٔصورت چشمه نینخورده باشد در ا نیریآب ش مرغ دیگو. اگر مستیشراب عشق چ

را  نیریدارد، آب ش نیریهست که آب ش یاچشمه یکه  ندیه او بو آب شور آب خورده و ب ٔ از چشمه شهیو هم

پر از درد هست، پر از مسئله هست، پر از  اشدارد و زندگ ذهنکه من اگر به انسان عنیکه.  شناسدکه نم
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 ذهنکه از من یانرژ نیکرد، ا هم زندگ رید جوری شودکه م مییگومانع هست، پر از دشمن هست، م

 ر،یشراب ب فضا را باز کن از زندگ ایتو ب کند،تو را خراب م نیاست، ا فیآب کث ،آب شور است نیا یریگم

 هانیاز ا یممن است شما هم  م؟یخوانرا م نی. چرا استین زیبرانگتعجب نیا دیگو. مفهمدرا نم نیا

  .دیباش

  کآبِ شور باشد مسنش مرغ،
  شنش؟آبِ رو یچه داند جا او

  ) ٢٧٢۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و در  ذهنکه در من کس شناسد؟آب روشن را از کجا م یکه مسنش در آب شور باشد جا مرغ دیگوم

 نیریآب روشن و ش یکرده باشد جا باشد، با دردش زندگ دهید هادگیهمان قیکرده باشد، از طر ذهن زندگ

راست  م،یریگم ادی میدار النامثل مو یهاخوب، ما از آدم شناسد؟ز کجا مشده هست را اگشوده یکه فضا

ها که من مّدت فهممرا نم هانیعلّت من ا نیبه ا دییو بو دیش نکن دی. شما اگر ش دارمیشناسنم دیگوم

د تجربه کردم، کردم، دائمًا در جادیرا خوردم، من درد خوردم، من درد ا ذهنمن فیآب شور خوردم، آب کث

دارم. اگر  نهیهستم، من ک دهیرنج ایبودم  دهیمن رنج دم،یترسداشتم، م ابحسود بودم، نگران بودم، اضطر

در  است. اگر کس ذهنمن یهاهمه آب هانیحسود باشد، خوب، ا کرده باشد، اگر کس زندگ هانیبا ا کس

کن تو عوض  زفضا را با ایکه آب پاک وجود دارد، شما ب مییگوها خورده به او مآب نیکرده، از ا ذهنش زندگ

  ممن است ش کند. یشوم

  که اندر چشمۀ شور است جات یا
  و فُرات؟ حونیشَطّ و ج چه دان تو

  ) ٢٧٢۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

وم کننده است. است، آب مسم فیکث  آب ٔ چشمه ذهناست که من ذهنتو در من یکه جا کس یکه ا دیگوم

 ی. براشودم ترتشنه آب شور هم که آدم بخورد ه عنیآب شور.  عنی شور  ٔ چشمه دیگومحترمانه م جانیا

باز هم  ه م،یباز هم بخور میخواهو م میشوتر متشنه میخوررا که م هادگیهمان یِ است که ما انرژ نیهم

 عنی. شناسشَّط را نم ایفَرات  ایو فُرات  ایتو در دیگو. ممیشونم ریبه ما، ما س دهند. هرچقدر ممیبخور

که.  یادهیرا ند ایتو در د،یآآب شور م د،یآم فیکور است و از درونش آب کث لیهست که خ یاچشمه ی

 مییگوصورت م نیاست، فقط حسادت کرده، گرفتار درد بوده است در ا دهیرا د تیمحدود یافض اگر کس

 سببیب یو شاد دیآم سببیب یاریهش ،یشوم تینهایتو ب شود،م تینهایفضا ب نیفضا را باز کن، ا
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. ستین به کس رادیو ا بیع هانی. حاال اشناسدنم تینهایب نیا کنم دایخداوند دست پ تینهایبه ب د،یآم

  .دیپس صبر کن ستین دارها معنحرف نیاگر اولش ا

  ِرباط  فان نیسته ازتو نار  یا
  محو و سر و انبساط؟ چه دان تو

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را  تیهادگیهنوز همان عنیکه ذهن است،  فان یِکاروانسرا نیاز ا یآزاد نشد ،که هنوز نرست کس یا

برخورد  نی. امیرد شو دیجا باما از آن کهنیا یعلّت کاروانسرا است برا نیکاروانسرا. به ا عنی. رباط یانداختهین

 رید صورتنیشود در ا ییتای یاز ذهنش خارج شود و وارد فضا فقط در ذهن است. اگر کس ایدن نیما با ا

  جا هستند.مردم فعال آن شتریب کاروانسرا گذشته است. ول نیاز ا

 هانیا دینیبم ؟شناسو انبساط را از کجا م شناسرا از کجا م مست ؟شناستو محو را از کجا م دیگوم

غرور  ری. اگر مست او شود داندازدرا م هادگیدر خداوند محو شود، همان هستند که اگر کس ییهاواژه

انبساط  دیگومنبسط شو منبسط شو، م دیگوم دارد . انبساط که هرودم نیبا اجسام از ب دگیهمان ،ذهنمن

 مییگوبه او م کند،م جادیدرد ا شود،منقبض م شود،هر لحظه منقبض م اگر کس ؟شناسرا از کجا م

گرفتم واکنش نشان دهم، بترسم،  ادیمن  ستم،ی: آقا من عکسش را بلد ندیگوحاال عکسش را انجام بده، م

  ولش سخت است.منبسط شوم. بله ا توانمفکر کنم. نم امذهنبا عقل من کنم،نگران شوم، حسادت 

 نیمبارک است و ا نیو ا یریاز عشق شراب ب دیتو با گفتاول که به ما م تیکه ب مییگوم می. پس داربله

ذهن باشد و انبساط و سر  یکاروانسرا نیباشد در ا یطورنیکه ا که کس مییگوم میاست، اآلن دار آوریشاد

  صبر کند. دیبشد، با تزحم دیبا ردیاز عشق شراب ب تواندو محو را نشناسد، نم

ن چشم ویبد را چشمشها ت،ی  
  الدَّوا  َو مستأصل کند نعم مات
  ) ٢٨٠۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 دنیاست. چشم د ذهن. عدم چشم خداست و چشم بد چشم منمینیبا چشم او بب میاگر فضا را باز کن دیگوم

محض چشم بد من است و به یتو، دوا یویچشم عدم تو، چشم ن نیخداوندا ا دیگو. مهاستدگیهمان قیازطر

 عنیمستأصل  ‐شودو درمانده م شودچشم بد من مات م نمیبو با چشم تو م کنمفضا را باز م کهنیا

  خوب. لیخ یدوا عنیالدّوا دواست. نعم نیبهتر نیو ا ‐شده، درمانده شده کنشهیر



ۀ  برنامه            Program # 880                                       ۸۸۰مشار

  56صفحه: 

  رسدم اهایمیز چشمت ک بل
ن چشم ویبد را چشم مکند  

  ) ٢٨٠٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 د،یآم اهایمیک نمیبچشم عدم تو که من با آن م نیاز ا واشیواشیفضا را باز کنم، باز کنم،  نیمن اگر ا پس

که اآلن از  دهدم رییمن را تغ ذهنکه چشم بد من دیآم ییهاکنندهلیو تبد هاردهندهیی. تغدیآم ییدواها

 قیازطر دنید شود. پس معلوم منمیبمثل تو م ری. من دکندم ویرا چشم ن نیو ا ندیبم هادگیهمان قیطر

شما، بهتر است به  دینیبم هادگیهمان قیازطر کهبد است، مخرب است، اشتباه است. تا زمان هادگیهمان

 نیدارم و ا یدارم، عقل جزو ذهنمن اآلن من دیگودرست م نیا دییبو د،یش دهموالنا گو یهاحرف نیهم

عقب  میچشم بدِ ما، بهتر است ما بِش دِ یما، د دیبه د کنندچشم بد دارم. و اگر مردم اعتراض م ند،یبمغلط 

شما  د،ینیبشما بد م د،یکنشما ما را ناراحت م ندیگواوقات مردم م . گاهمیخودمان کار کن یو واقعاً رو

 ما. اگر از کس یبرا دیآورشما درد م د،یکنم بتیغ اشم د،یکنم ییمثال شما بدگو د،یبد را دار تِ یخاص نیا

آن کار  یرو م،یشو عصبان م،یواکنش نشان بده کهنیبدون ا مینیبنش مییایب دیبا میشنوها را محرف نیما ا

  :میرا داشت نیها درست است؟ و افحر نیا نمیبب میی. بومیکن

  خیو چارم او؟ هوس یب اتیبود ح چه
  غالم نیکم ،او جان؟ دغَل شِیبود به پ چه

  ) ٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

است،  هوس ذهن یما،  به زندگ دیآشده مگشوده یبدون خداوند که با فضا که زندگ میدیفهم تیب نیا از

او جان  دیخداوند و د شیاند. و پکرده خیآن م یاست، آلت شنجه است که ما را رو خیاست و چارم توهم

 بیاست که به ما آس نیاست. خدمتش ا مغال نیترنییغالم است، پا نیتراست و کم کاربیفر یما فقط  ذهن

  :دیگورا بخوانم. م تیچند ب نی. و امیتا متوجه او شو زندم

  اهیزاغ س نعرهو  کاغکاغْ
  عمرخواه ایباشد به دن ماًیدا

  ) ٧۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پاِک فرد یاز خدا سیابل همچو
  عمرِ تَن درخواست کرد امتیق تا

  ) ٧۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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است و  است، عمر طوالن ادیز زاغ نماد عمر نیا اه،یاصطالح زاغ سبه اهی زاغ س ٔ قارقار کردن و نعره نیا دیگوم

را بخورم. مربوط است به  هایبد نیکه من ا خورد،را م زاغ هم کثافات میدانمن عمر بده، م به که دیگوم

بد را بخورد؟  یهاغذا نیعمرش دراز باشد که ا مانذهنمن میخواهاآلن ما م ای. آمیخورم یما چه شراب کهنیا

عمرخواه است و  ذهنمن م؟یاو زنده بشو هعمرش کم باشد ما ب مانذهنمن میخواهم ایآب شور را بخورد؟ 

 ادیعمرش ز خواهدم جا،نیکرده در ا هیجنبه آن که موالنا به کالغ تشب یبرسد و  جهیبه نت ندهیدر آ خواهدم

مانند  دیگواست. م ت و توهمنماد کالغ اس ندهیدر آ دنیثمر رستوهم به نی. اندهیبشود تا به ثمر برسد در آ

  که از تو جدا باشم. خواهمگفت من عمر تن را م تای یخدا زکه ا سیابل

  الْجزا ومی  ال : َانظرنگفت
کاش گفت نابنا رکه: تُب  

  )٧۶٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

: پروردگارا توبه گفتدرخواست م نیا یجا کاش به یگفت: مرا تا به روز جزا مهلت ده. ا سیابل« که: دیگوم

  . میهست طورنیهم هم ما »کردم.

که من توبه کردم. توبه کردم  گفتکاش م یمهلت بده و ا امتیگفته است مرا تا روز ق سیکه ابل دینیشما بب

فضا را  ای م؟یبه او زنده بشو میکنلحظه فضا را باز م نیما هم در ا ایام. آام از جنس تو شدهبرگشته عنی

 میکنتوبه م میکناگر فضا را باز م م؟یبه ثمر برس ذهنمن لۀیوستا به میکنرا دراز م ذهنعمر من میبندم

 قیرا ادامه دادم، ازطر ذهنفضا را باز نکردم، منقبض شدم، من دمیفکاِن تو من جنگبا قضا و کن ایکه خدا

دست تو. اگر  دهمرا م ماریاخت کنم،برسم، توبه کردم، فضا را باز م ستمخواو به ثمر م میبه آرزوها ذهنمن

لحظه کار  نیرا ادامه بدهم. من با اتفاق ا ذهنمن نیا خواهمنه، من م« که: مییگوم میبشو طانیاز جنس ش

  . »برمعقل خودم را به کار م کنم،مقاومت م کنم،دارم، خوب و بدش م

 ما هم عقل جزئ ایبود. آ بود و عقل جزئ جسم یاریبود، هش را به کار برد که عقل جسم عقل خودش سیابل

شده گشوده یبا فضا میگذارم ای م؟یدهرا دامه م ذهنو من میدهرا ادامه م هادگیو عقل همان ذهنمن

  است: اشهیهم آ نیخودتان. بله ا یبرا دیکن نییبشود؟ کدام را؟ شما تع متالش ذهنمن

» لَ قَالا نرنْظَفا ِبر  ی مو ثُونَ یعب.«  
 »که از نو زنده شوند مهلت ده. یپرودگار من، مرا تا روز ی: اگفت«

  )٧٩ هی)، آ٣٨سوره ص( م،ی(قرآن کر
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هم  که از نو زنده شوند مهلت بده. واقعاً  یگفته)، مرا تا روز سیگفته، ابل طانیش عنیپرودگار من ( ی: اگفت

که به خداوند  طورنی. همکندم جادیا بیموقع با ما کار دارد و تخرتا آن طانیش م،یشواز نو ما زنده م وقت

 به معن بعثُونی است. دگیجنس همان نیهم طانی. پس شدارددست از سِر ما برم رید طانیش م،یزنده شد

لحظه  نیا . اگر کسردیصورت ب دیلحظه با نیاما زنده شدن به خداست که  یبرا امتیهست. ق امتیروز ق

  .رودرا دارد م طانیراه ش صورتنیدر ا ،ذهنبدهد به من هادام خواهدبه خدا زنده بشود م خواهدنم

  توبه، همه جان کندن است یب عمرِ
  از حق بودن است بیحاضر، غا مرگِ

  )٧٧٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دو با حق خوش بودهر  نیو مرگ ا عمر
  آتش بود اتیآِب ح خدایب

  )٧٧١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ذهنو در من است که بدون خدا باشد؟ بدون زنده شدن به زندگ جور زندگچه نیگفت ا میغزل داشت در

که اآلن من به  دیکنکه شما از خودتان سوال  میخوانشعرها را م نیما؟ حاال، ا میکنم جور زندگماندن چه

  کنم؟م نه بدون او دارم زندگ ایام؟ خداوند زنده تینهایب

  هر دو با حق خوش بود نیو مرگ ا عمر
  آتش بود اتیآِب ح خدایب

  )٧٧١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  لعنت بود کو رِیهم از تأث آن
  شد عمرجو چنان حضرت هم در

  )٧٧٢ تی، بدفتر پنجم ،یمثنو ،ی(مولو

و  ییبه فضاگشا ذهنبرگشت از من عنیکردن بدون توبه  زندگ عنیدر مورد ما هم صادق است.  تیب نیا

 نیا خواهدنم کهجان کندن است، مخصوصاً کس ذهندر من جان کندن است. زندگ دیگوشدن به او، مزنده

از حق بودن  بیغا دیگوجان کندن است. و م نیند، اک زندگ ذهنبا من خواهدرا کنار بذارد، م سب زندگ

 م،یستیبه او ن اریهش م،یستیبه او زنده ن م،یکنناظر به جهان نگاه نم یِ اریصورت هشلحظه ما به نیا عنی

 دیگوحاضر، زنده شدن به اوست. م زندگ مرگ حاضر است. نیا ن،یهم عنیمرگ  دیگوم نیا صورتنیدرا

سرعت  م،یفضا را باز کن میتوانلحظه م نیما اآلن در ا عنیخدا خوب است،  اب شهیردن همکردن و م زندگ
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سرعت  .میسازرا م ذهنمن نیاست که ما ا دهیهمان یفکرها ادِ یچون با سرعتِ ز نییپا میاوریرا ب مانیفکرها

و به او  میخواهما آن را نماست و  ذهن زیچ یما که  یبرا شودروشن م ذهنمن نیا ن،ییپا دیایفکرها ب

هر دو  میریتن بم نیبه ا میچه بخواه میکن جهان زندگ نیچه در ا م،یبه او که زنده شد حاال، .میشوزنده م

 هر لحظه. زندگ میریگم اتیآب ح م،یریهم ب اتیآب ح م،یباش ذهنخوب است. اما بدون خدا اگر در من

. میکنبه درد م لیتبد م،یکنبه دشمن م لیتبد م،یکنبه مانع م لیتبد م،یکنبه مسئله م لیما تبد دینیرا بب

  خوب است؟  نیا م،یکنبه درد م لیتبد میریگرا م اتیپس بدون زنده شدن به او، آب ح

مورد لعنت خدا،  عنی ردیگاز خدا جدا بشود مورد لعنت او قرار م هرکس دیگوم د،یگوم سیبه ابلدارد راجع

صورت به م،یدار ذهنمن یقطع شده،  م و ارتباطمان با زندگی. ما هم که اآلن در را بستشودکارش درست نم

لعنت بود که در حضور خداوند  نیا ریتأث دیگو. ممیهست مورد لعنت زندگ م،یکنخودمان را اداره م ذهنمن

تنم  نیبه تو زنده بشوم، گفت به من مهلت بده ا اهمخومن توبه کردم، اآلن م دیبو کهنیا یجاعمرجو شد. به

مخصوصًا توَام با  جسم یاریرا داشته باشم. اصال هش عقل جسم نیکند که با تو مخالفت کنم، ا دایادامه پ

  است. طانیش یاریاست، هش طانیدرد، جنس ش

  خدا را خواستن  رِیخدا غ از
افزون ظَن ّلست و ک کاستن  

  )٧٧٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که به تو  صورتنیبه ا م،یخواهما از تو فقط خودت را م ایکه خدا مییبو میلحظه فضا را ما باز نکن نیدر ا اگر

 اگر کس م،یبه تو زنده بشو میخواهفقط م میخواهنم ذهن زیچ چیه م،یخواهنم دگیهمان چیه م،یزنده بشو

فکرِ  نیو ا خواهدرا م هادگیاست دارد همان ذهنمنپس فضا را بسته از جنس  صورتنیکار را نکند درا نیا

خودش  خواهدکه م ذهنفکر من عنیست  افزوناست. ظَن  ذهنافزون کردن است. فکر افزون کردن مال من

را  اتدادن، تمام زندگهمه را از دست  عنیکاستن  را خراب کردن. کلّ  اتتمام زندگ عنی نیکند و ا ادیرا ز

خدا  ذهنما در من بهتر و حت ترشیهر چه ب دیگوآن م ،یدارمرا نگه  ذهنمن کهنیا یبرا دهاز دست م

 میفضا را باز کن کهنیا یجا . بهمیکن ادیرا ز و انباشتگ میبه خودمان اضافه کن میخواهصورت جسم مرا هم به

  درست است؟!  نیا م،یبه خودمان اضافه کن میخواهجسم م رتصوو او را به میبندمفضا را  میبشو لیبه او تبد

  که مال حافظ است. تیب نیو ا
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  عالم قدس یطوف کنم در فضا چونه
  تخته بند تنم بیدر سراچه ترک چو

  )٣۴٢غزل شمارۀ  ات،یغزل وانی(حافظ، د

کردند، پس  خیتخته م یمن را رو کهنیجهان، مثل ا نیبه ا دمیجهان و چسب نیشدم با ا دهیهمان وقت دیگوم

هوس و  یجهان  نی. گفت امیکنبند صحبت مبه تخته. راجعتوانمکنم؟ نم ریس ییتای یمن چونه در فضا

  :میرا داشت تیب نیشده باشد. ا دهیهمان است، اگر کس است، حالت شنجه خیچهار م

  یدگر ریرگیخوش و ش ،یدو چون بخورد قَدح
  امیما پ رِ یدماغ تو فرستَد شه و ش به

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

صبر  دیبا دیبده رییخودتان را تغ دیخواهبه استفاده از دانش موالنا و م دیکنم شما که شروع کرد دیتأک دوباره

 دیصبر کن تان،به زندگ دیاوریب را خرد زندگ د،یبشو میتسل د،یفضا را باز کن د،یصبر کن د،یسوال کن دینبا دیکن

تا  دیصبر کن دیبا دیاو شجاع نشده امدهین سببیب یکه شاد . تا زماندیدو قدح بخور ای دیدو را بخور تا قدح

  :میرا داشت تیب نی. بله ادیریب غامیپ از زندگ

  بنهاد بخت تخت یکه در و آن دل خُنُک
  کامما نهاد،   م یکه در و یآن سر خُُنک

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

فضا را باز کند خدا را به مرکزش راه بدهد.  عنیبه مرکز او،  اوردیکه خداوند تختش را ب حال دلِ انسانبه خوشا

خرد او را  رد،یاو را ب م عنیاو را به کامش برساند  ،زندگ  که م سر انسان ایکه  یحال آن سرخوشا به

م رونیچه در ب ردیبجهیروابطش باشد، به نت ایر خودش باشد ییتغ ایبسازد  یزیچ خواهد  رسانده باشد. م  

  .ذهنمن  رسانده باشد نه م جهیبه نت زندگ

  *** پایان بخش سوم ***
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   هیهم در باد میریعدم گ ابانِ یب ما
  گشاد  نیجمله بند و در عدم چند نیوجود ا در

  
  همچو دام  و هست ا ماهو م ایعدم در نیا

  شناسد هر که در دام اوفتاد؟ ک ایدر ذوقِ
  

  خیکه اندر دام شد از چار طبع او چارم هر
  مراد  یِسو از ابله دیدوم یکه روز دان

  ) ٧٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 به نظر آبادان ذهن است، ول یکه منظور فضا هیاز باد دیگوهست. م ابانیب معنهم به هیدرواقع باد جانیا در

 ابانیما ب د،یایب ابانیاست، حاال به نظر او، به نظر ذهن اگر عدم ب ابانیب یهم  نیا میدیما اآلن که فهم د،یآم

در ذهن،  میکنو حس وجود م میشد دهیکه ما همان ییجا عنیدر وجود  مینیبم کهنیا یبرا. میریگعدم را م

عدم در درون  یفضا هست و وقت یآزاد قدرنیگشاد هست، ا قدرنیو عدم ا ییدر فضاگشا همه بند است و نیا

 که هست میدانو ما م میهست عنوان ماهما به و .استیشده درگشوده یفضا نیا دیگوم شود،ما گشوده م

 تواندرا نم ایذوق درحس وجود در ذهن افتاده  ای یدارهست ای که در دام هست ذهن مثل دام است و هرکس

چهار  نیاز ا ‐ما و جان ماست جانیجسم ما، فکر ما، ه نیچهار طبع هم‐از چهار طبع  کهو هرکس  .بشناسد

 نیدر دام ذهن افتاد، بدان که ا نیبنابرا ا؛یدن نیشد به تختۀ ا دهیکوب عنیشد  خیبه چارم دنیطبع در اثر همان

  .استدهیودم دگیهمان ی یسو آدم از ابله

 لیدنبال خ نیکه ا دیدر دام ذهن است بدان کسهر نیاست، پس بنابرا دگیهمان قیمراد ازطر جا،نیمراد در ا 

 م،یو فکر دار میتا حس دارکه ما پنج نشیب ستمیساین  عنی .دودو هنوز هم م دهیعنوان مراد دوبه هادگیهمان

 میهست تیهوبا جسممان هم هم م،ی. و جسم دارشودم جادیا نجایه شود،بدن ما اعمال م یما رو یفکرها

. بله استدهیکش خیما را به چارم تیوضع نیا م،یهست تیهوهم، هم مانوانیهم، جان ح مانو با جان ذهن

مطلب است. علت  نینگاه کردن به هم یریجور د اتیاب نیاصطالح ابه ها،نیا م،یرا در غزل داشت خیچارم

که موالنا چه  دیشوو درست متوجه م دیکنهم نگاه م یرید ۀیشما از زاو م،یخوانرا م اتیاب نیا کهنیا

دام است، تله  نیو ا کنداز حس وجود در ذهن صحبت م شانیکه ا مینیبما م تیب نیاآلن در چند  .دیگوم
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را به  ابانیما ب دیگوم خود ندارد ولدر  زیچ چیو ه شودم دهید ابانیذهن، عدم ب اهیاست. گرچه که از پا

  .میدهنم صیتشخ یطورذهن آن دیما با د است ول ابانیذهن است که ب . آن آبادانمیدهم حیترج یآباد

  ؟که چ یچون نرگس فروبند چشم
   اَچ یعصااَم کش که کورم ا نیه

  )٣۴٩٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

است  نیا اشکه چه بشود؟ معن یبندفرو م دنیهمان لۀیوسچشم عدم را به عنی: برادر، چشم چون نرگس اَچ

ما از  واقعاً ها نشان بدهند. تا راه را به آن دندیکشکورها را م یعصا میمن را بش. قد یکه من کورم عصا

 ذهنبا چشم منو  مینیبو با چشم خودمان نم میبندعدممان را فرو م یبایچرا چشم ز میادهیخودمان پرس

  م؟یشوم دیاوقات دچار تقل که گاه مینیبم

  در سفر  ،یدیعصاکش که گز وآن
  باشد از تو کورتر  نیبب خود
  )٣۴٩١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 رید ذهنمن یکه  یو عصاکش انتخاب کرد کنم دیتقل ذهنشدن و داشتن من تیهواگر دراثر هم دیگوم

  بن.  یکار ی ایاو از تو کورتر هم هست. حاال ب که حت دید ره خواههست باالخ

  کورانه ِبحبل اله زن  دست،
  مَتن  زدانی بر امر و نه جز
  )٣۴٩٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لحظه و آن  نیلحظه فضا را باز کن در اطراف اتفاق ا نیتوکل کن و در ا ایتو ب ؟یکورکورانه برو خواهم حاال

کورانه  فهمم،نم ییگواگر م کورانه عمل کن خواهخداست به آن بچسب اگر م سمانیشده رگشوده یفضا

فضا را باز  خدا بزن. وقت سمانیدست به ر ایکورکورانه ب ؟کنم دیکورکورانه تقل چرابن.  یریکار د ی

او خردش را  کند،ما فکر م قیچون او ازطر د،یگواو چه م مینیبب ،ییخدا به امر و نه میتنواقع مدر میکنم

  قرآن است: ۀیآ نی. بله اشودصورت حرف در ذهنمان منعکس مبه ای دهدبه ما م

  ...»و تَفَرقۇا  عاً یبِحبل اله جم واعتَصموا«

 »...دیو پراکنده مشو دیخدا زن سمانیهمان دست در ر و«

  )١٠٣ ۀی)، آ٣سورۀ آل عمران ( م،ی(قرآن کر
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لحظه  نیدر درون در اطراف اتفاق ا دیها بااست که همۀ انسان نیا اش. پس معندیدانهمۀ شما م که

خدا است و بچسبند به آن و  سمانی. حس عدم در مرکز، ردهدکنند و عدم، خودش را نشان م ییفضاگشا

  د. بله.متعهد بشوند به مرکز عدم و پراکنده نشون

  حبل اله؟ رها کردن هوا  ستیچ
  مر عاد را  یهوا شد صرصر نیک

  )٣۴٩٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . هادگیو همان ذهناساس منرها کردن خواست بر ست؟یخدا چ سمانیر دیگوم

  حبل اله؟ رها کردن هوا  ستیچ
  مر عاد را  یهوا شد صرصر نیک

  )٣۴٩٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اگر همۀ  عنیرا به قوم عاد، طوفان شد.  کند انسان فعل هیتشب خواهدقوم عاد که درواقع م یبرا دیگوم

را داشته باشند  ذهنخواست داشته باشند و عقل من ذهنداشته باشند براساس من ذهنها منانسان

ممن  جانیاز ا ردیگکه همه را در بر م همان یهابتیمص نیا. شودطوفان به پا خواهد شد و م صورتنیدرا

 عنی میرا صفر کن ذهنخواست بر اساس من ایلحظه هوا  نی. در ادیگوخدا، م سمانیر ستیاست باشد. چ

و اآلن چند مورد   .شودم لیو خواستش هم تعط شودم لیذهن تعط دیکنفضا را باز م . وقتمیفضا را باز کن

 ذهنخواست من ای ،ذهناساس منبر ،دگیبراساس همان ایاساس نفس خواستن بر عنیکه هوا،  زندال ممث

 ذهنخواهش من که اگر کس دیبو خواهدجهان است. آخرسر م نیاز ا شیها. مثالآوردسر ما م ییچه بالها

  جهان است. نیا یااولش بر یهاخواهد شد و مثال هیتنب زندگ لۀیوسداشته باشد به

  در زندان نشسته، از هواست  خلق
  را پرها ببسته، از هواست  مرغ
  )٣۴٩۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خاطر خواستن بر اساس به روندو به زندان م کنندم چیو از قانون سرپ کنندم خلق گناه دیگوم کهنیا

 شدبا دانه نبود وارد دام نم تیهوگرفته، اگر هم ادینه بخورد صمرغ، طمع داشته آمده دا کهنیاست. ا ذهنمن

و  دیمثال تجسم کن ذهندر مورد ما هم صادق است. زندان را در من یجور ی هانیا. شدبسته نم شیو پرها

 م،یفتادانبود در زندان ذهن نم مانذهناگر ما خواستۀ من دیگو. مدیاصطالح همان باز تجسم کنمرغ را به

  عدم ما هم بسته نبود. یپرها
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  اندر تابۀ گرم، از هواست  ماه
  شرم، از هواست  انیاز مستور رفته

  )٣۴٩۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شَست  یاست که درواقع آن مثال کرم را در انتها نیخاطر ابه نیا میتا بخور میکنسرخ م میرا آورد ماه کهنیا

را  اآلن ما ماه وو درواقع به شَست ما افتاده، به دام ما افتاده.  ردیخواسته آن را ب و جلب آن شده، دهید

ما خداگونه  کهنیا د؛یواقعًا ممن است که ما را بو انیمستور کهنی. و امیخورو م میکرد دیص م،یاگرفته

 مییگوم کهنیا. میکن یرویپ زدانی لحظه از امر و نه نیدر ا ای میبشو دهیکه همان میشرم داشته باش دیبا میهست

 هانیا م،یکنم زهیو ست میلحظه را قبول ندار نیاتفاق ا م،یجنگفکان مبا کن م،یکنم جادیو درد ا دانممن م

  است.  یادبیاست، ب شرمیدرواقع ب

 ول رفتنم شانید آبرونبو شانذهنمحترم، با آبرو اگر خواست من لیاست که مثال زنان خ نیمثالش ا حاال

و  میکن در نهانگاه خداوند زندگ دیما با عنی میهست انی. ما هم جزء مستوردیگوما را م میرمستقیطور غبه

. هفتۀ قبل گفت خداوند ستیما ن ستۀیشا چیه میکشدرد م قدرنیما ا کهنیا. مینکن آبرویب قدرنیخودمان را ا

اما  میشنا کن دیبا ییتای انوسیکه در اق میهست یاو ما ماه ما. میاآلن رسوا شدکه  کندرسوا م ایانسان را 

  .خوردما را م ذهنواقع منو در م،یشوسرخ م میدار ذهنمن تابۀیدر ماه

  شحنه، شعلۀ نار، از هواست  خشم
  دار، از هواست  بتِیو ه خیچارم
  )٣۴٩۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و خشم او  شودم عصبان سیپل شود،م داروغه عصبان کهنیکه ا دیگوجهان است، م نین مثال اآ ظاهر

 یبازهم از هوا میشوم دهیبه دار کش ای میشوم دهیکش خیما به چارم کهنیما است. و ا یخاطر هوابه ردیگم

 جهان نیهستند، مال ا نیزم هاتیتنب اهنیکه ا دیبو خواهدما است. و حاال م ذهنخواست من عنیماست، 

  .میشوم هیتنب میکنم چیسرپ زندگ نیاز قوان وقت ول میکنم چیسرپ جهان نیا نیهستند. چون ما از قوان

  نیبر زم یدیاجسام د شحنۀ
   نیاحام جان را هم بب شحنۀ

  )٣۴٩٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را هم  آن جهان سیحاال پل ،یشوم هیتنب کن چیسرپ نیکه اگر از قوان یدیرا د جهان نیا سیکه پل دیگوم

 هیدر آن جهان هم تنب ول م،یگذارپا م ریرا ز نیقوان کهنیا یبرا میشوم هیجهان ما تنب نیدر ا عنی ،نیبب دیبا
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 رون،یب دهدکه ذهن نشان ماست  جهان، جهان نیاست. ا یجهان  نینه در آن جهان، آن جهان و ا میشوم

است که  جهان جهان نیشده است، اگشوده یفضا نیشده آن جهان است. پس آن جهان اگشوده یجهان فضا

اگر  ول شودم هیوجود دارد که انسان تنب نیقوان دهدکه ذهن نشان م در جهان دیگو. مدهدذهن نشان م

  .میشوم هینبت مینکن تیرا ما رعا ییتای یفضا نیقوان

  هاستخود اشنجه ب،یرا در غ روح
  شنجه در خفاست  ،تا نجه یل

  )٣۴٩٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ؟مثال از چه قانون کند،م چیسرپ زندگ ن یروح ما اگر از قوان ای یاریهش که وقت دیگومن دارد م نظربه

داشته باشد  ذهنانسان من دوازده سال‐تا ده عنیاز حد،  شیب شومم از حد، من وقت شیخواستن ب نیهم

جزو  هانیا م،یباال دار نیدر سن نفسان یهااهشکه ما خو یجورنیداشتن قدغن است، ا ذهناز آن منپس

 میشوم دهیما همان وقت عنی شود،شنجه م بیگاه غروح ما در پنهان دیگو. و مستین زندگ نیقوان

شنجۀ  هانیما، ا ی. همۀ دردهامیشوکه شنجه م دیدانو شما م میشوشنجه م نه جسم حاظ روحلبه

است دارد  که کجاست، چه کس َنجه دفعهی م،یگورا م من دارم شنجۀ پنهان دیگواست. اما م یاریهش

چه آگاه باشد چه آگاه  کشد،درون درد مپس انسان در  ،نیبب توانبا چشمت نم را نینه، ا دهد؟شنجه م

  .یادهیکشدرد م فهمم یآزاد شد وقت دیگوم نیینباشد. پا

  اشنجه و دمار نیب ،یدیره چون
  ضدّ از ضدّ گردد آشار  زآنکه

  )٣۴٩٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

است. و  شدهقدر شنجه مچه ذهندر منکه  فهمدبرهد تازه م ذهنمن یاز دردها انسان یاگر  دیگوم

درون را  یفضا نیاگر ما ا ری. به عبارت دشودضّد از ضدّ آشار م کهنیا یبرا شده،و زنده م مردهدائم م

از ترسش، از حسادتش، از  کس ی م،یخالص بشو هم مانیو از دردها میراحت بشو هادگیاز همان میباز کن

حالت  نیو همچن ییو از احساس گناهش، از حالت جدا شیهااز خشمش، از اضطراب ،شیهااز رنجش اش،نهیک

 تواندداشتم، شب م یچه فشار دم،یکشم یام، چه دردآسوده شده فهمد،بودنش رها بشود تازه م رنشدنیس

  که شنجه چه بوده است. نیبم رهم بخوابم، وقت توانستمبخوابد، تا حاال نم
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  اهیس در چه زاد و در آبِ کهآن
  چاه؟  دشت و رنج چه داند لطفِ او

  )٣۵٠٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 دگیچشمش را بازکرده همان عنیزاده شده باشد  هادگیدر چاه ذهن، چاه همان کههرکس د،یگورا م نیهم

شدۀ عدم چه گشوده یکه در فضا داندم او چه ده،ید یدرد یاریهش ده،ید جسم یاریو هش دهیو درد د دهید

 شانی. مردم به دردهاکندضد را آشار م ،بله پس از رها شدن ضدّ ده؟یکشقدر رنج مهست و در چاه چه لطف

مر  ندیگوم ست،یدرست ن نیا ،همه فشار هست نیا ریکه اآلن ز سب زندگ نیا مییاگر بو کنند،عادت م

  دارد؟ هم وجود یرید زیچ

  حق میهوا از ب یرها کرد چون
  حق  م یسغراق، از َتسن رسددر

  )٣۵٠١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 م،یکنما فضا را باز م ازطرف خدا وقت ب،یکه ازطرف غ دییکال شما بو است در بهشت ول یاچشمه میتسن

 ی ها،نیا یرو گذارنداوقات اسم م و گاه اردشمرا برم یزدیدم ا نیا یهاتی. موالنا خاصدیآم یزدیدم ا

و عسل  معمول ریواقعاً صحبت ش دیفکر کن دیشما نبا ر،یش یِعسل، جو یِمثال جو نیانگب یِ: جوندیگوموقع م

 یما است،  یدردها شفادهندگ تشیخاص یاست،  یاست، شاد نیریمثال ش تشیخاص یاست،  معمول

اساس خواستن بر وقت عنی» هوا یچون رها کرد«را  هانیا میخوانقل ما است. و اآلن مکردن ع ادیز تشیخاص

ذهنمن دگیو همانی: میدو گونه خواستن دار ،یرا رها کرد ها فضا را باز مکن مخواه، ی  فضا را

از ترس خدا، از مالحظۀ  دیگوهوا است، م نیهم اش. دومخواهم هادگیو همان ذهناساس منبر یبندم

 م،یبابا ما در محضر خدا هست مییگولحظه م نیما در ا کهنیاز ا ‐ستیواقعًا ترس ن میب جانیا‐خدا، از ادب 

را  نینکنم، ا گستاخ قدرنیا ذهنچه کار کنم، با من دیاو فکر کند، او به ما بو میبذار م،یما امتداد او هست

به خداوند که  میده. ما امان نممییبو ستیحق، مالحظۀ حق، مالحظه هم که درست ن میاسمش را بذار ب

  .میدانو م میحرف بزند، از بس که ما خودمان دانش دار ااز م ایدرست کند ما را 

  حق میهوا از ب یرها کرد چون
  حق  م یسغراق، از َتسن رسددر

  )٣۵٠١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   :دیگوم خوانم،را م ١٧٠۶ تیشراب از چشمۀ خدا. از دفتر چهارم ب و جام الهیپ عنی سغراق
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  ستیکوران، ز رحمت دور ن یِکور
   ستیحرص است، کان معذور ن یِکور

  )١٧٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 دهیهمان لطف دارد. اما اگر کس هاخداوند به آن عنی ست،یاز رحمت خدا به دور ن نایواقعاً ناب یهاانسان یِکور

  .ستیش خواسته نعذر کند،به او نم باشد و حرص داشته باشد و دلش کور بشود، خدا لطف

  شَه ز رحمت دور ن خیچارم
   مغفور ن یحاسد خیچارم

  )١٧٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

»یمچارعنی» شَه خ میچارعیطور طبخداوند به خ.  ریحرص به همد یو القا دیتقل یاز رو میاگر ما حرص نداشت 

 شد،م دهیهمان اندازۀ کافبه آمدم عیطور طبو انسان به میکردرا از راه به در نم ریما همد نیقر قیازطر

 قو به ارتعاش عش کردندنم دهیهمان زهایاز حد با چ شیبودند، ما را ب اگر مادرمان و پدرمان عشق عنی

اصلمان را آن عشق  م،یشدهم م تیهوحال هم نیدر ع م،یشناختمجهز بودند، از اول ما خدا را در درونمان م

  انسان.  یبرا عیطور طبشاه است و خداوند است به خیچارم نیا نی. بنابرامیدانستم

 ستین یامسئله چیباشد ه عیاگر طب آورد،م ایو فرزند را به دن شودحامله م نمخا ی کهنیدرست مثل ا

را نگه دارد در  نیجن نیاز حد ا شیبند و مثال ب حامل نیاگر قرار باشد که دلش بخواهد دخالت در ا ول

از  نیبند، نه، ا عیرطبیغ ینُه ماه مثال دو سال بخواهد طول بدهد و کارها یبه جا د،یشمش و نخواهد بزا

من تو را  ،یروبا آهنگ من، با نظم من م دیگوم کم بند. زندگ تواندنم لطف خدا به دور است، زندگ

از زهداِن ذهن متولد شدن اگر  عیطور طبو به ،عیطور طببه دنیآمدن و همان ری. به عبارت دکنماداره م

 نیو ابشود  تیهوهم ارانهیعمداً و دانسته و هش اگر کس اما ست،یباشد از رحمت خداوند دور ن عیطب

و دانسته و  ارانهیهش دنیهمان ،»مغفور ن یحاسد خ یچارم«. ستیمغفور ن نیرا ادامه بدهد، ا شدگتیهوهم

  .برداز رحمت خدا نم یبینص دن،یو حرص ورز زهایآگاهانه با چ

  منحوس دام نیا خیمن م برکنم
  کام نباشم تلخْ کام یپ از

  )٧۶٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ذهنخاطر کام منو به کنمرا م هاشدگتیهودام ذهن را، هم  نیا خیمن م م؟یکار را بن نیا میتوانما م مینیبب

 دیینگو د،یبن دیکار باکه چه دیتا شما بدان خوانمرا م هاتیب نی. اریاست د ساده شومکام نمتلخ قدرنیا
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را، زشت را  حوسدام من نیا دیبا دیگواز موالنا هست م یادیاهد زنه. شو ست،یبود معلوم ن تیب یکه حاال 

نکردن نظم  لحظه و دنبال نیاتّفاق ا رشیپذ ،ییآگاهانه و فضاگشا یاریشما با هش دیکه ما را گرفتار کرده، با

جهان، چرا  نیاز ا دیکام نخواه ذهنباشد و شما براساس هوا و من نیحواستان به ا دی. بادیزیبه هم بر ذهنمن

  شد. دیکام خواهکه تلخ

  که حرص است و حسد حبل نیا بِسل
  حبل مسد ِدهایج کن ف ادی

  )٧۶۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

حرص  دگیکه از عوارض همان دیدانرا که، اسمش حرص است و حسد. م سمانیر نیکه پاره کن ا دیگوم پس

خرما که گردن ما  فیاست از ل سمانیر نیهم نیکه ا اور،یب ادیبه  میارها خواندرا که ب هیآ نیو حسد است و ا

 نیا دیبا یتکان بخور توانجهان، که نم نیبسته شدن گردن انسان به غم ا دینیبم است. را به جهان بسته

را پاره کن،  سمانیر نیا دیگوو م کندمربوط م هیآ نیبه ا هست دهیهمه همان نیا کهنیا یبرا غم را بش

 سمانیو بر گردن او ر« ۵ ۀیآهست، سورۀ لهب  هیآ نیدام را بِن. بله مربوط به ا عنیحسد و حرص را،  سمانیر

  خرما دارد. فیاز ل سمانیبر گردن ر ایاست،  شده خرما بسته فیاز ل

»ٍد. فسم نم لبجِيدِها ح«  

 »ا دارد.خرم فیاز ل سمانیو بر گردن ر «

  )۵ هی)، آ١١١سوره لهب( م،ی(قرآن کر

جهان و غمش  نیبه ا سمانیگردنش با ر ذهناست، انسان در من ذهنزن ابولهب است و نماد من نیهم نیا

بود و  کوبدجهان م نیبه تختۀ ا خیما را با م دگیهمان کهنیبند و اهمه مربوط به تخت هانیاست. ا بسته شده

  مربوط،  تیب

  یریاماره را ام ،یکرد ریرا اس ما
  گردان، او را غالم گردان ریرا ام ما

  )٢٠٢٣شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

 ایما به هوا  ایماست، فرمانده ماست. آ ریو نفس امارۀ ما ام میجهان شد نیا ریاس م،یذهنمان شد ریما اس و

 یریپس از د یها که خواسته نیا عیها و موتور سرشخواه نیکه در اثر ا م؟یتوجه دار مانذهنخواستۀ من

برو،  سونیبه ا کندکرده هر لحظه امر م ریکه ما را اس نَفْس نیو ا میهست مانیهادگیهمان نیهم ریما اس دیآم
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 دیگوم حسادت کن. نیبه ا ر،یانتقام ب نیبرنج، از ا نیدرد را بش، آن درد را بش از ا نیسو برو، ابه آن

ما  میباشد. اگر ما فضا را باز کن یطورنیا دیگردان و ذهن را غالم ما گردان، واقعًا در اصل با ریما را ام ایخدا

  . کندم دایپ غالم ما و کارکرد درست شودم شود،ذهن ساده م م،یشوم ریام

 م،یقبال خواند کهنیا یبرا خوانمرا نم اشهیقرآن است، آ ۀیمربوط به آ هانیکه البتّه ا خوانمم تیچندتا ب بله،

 ریش دیگوم که وقت دیکه مبادا شما فکر کن هاستزیچ نیو آب و از ا نیانگب یمربوط به جو نیعالوه همبه

 یشده گشوده یاز آن فضا م،یکنفضا را ما باز م کردم وقت عرض جهان است. نیا خوردن ریش نیواقعاً هم

  مثال: است،ییهاتیخاص یکه دارا دیآم برکت

  بود کز لطفِ آن وعدۀ حسن تا
  کفرِ من خیگردد چارم سست

  )٢۵١۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به ما کم کند،  میوعدۀ خوب که خداوند قول داده اگر فضا را باز کن با،یمر در اثر لطف آن وعدۀ ز دیگوم

ما را به  دنیشدّت چسب دیآطرف م که از آن . پس لطفشودمن سست م  ِ شدگتیهوکفرِ من، هم خیچارم نیا

جهان هست  نیکه در ا یزیتا با هرچ میکنما تندتند فکر م کهنیا .کندرا کمتر م دگیجهان، شدّت همان نیا

 زیچندتا چ دینیبم د،یآر موکه از آن لطافت د،ی. اگر شما فضا را باز کنکندم ترواشیرا  نیا میبشو دهیهمان

  .دیآور ماز آن

  مغتَنم یهازآن خوش وعده بوکه
  قفل کفِر صد منم دیبرگشا

  )٢۵١۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و ما  میدار دگیهمان م،یما کفر دار ذهنکه در من میفهمما هم اآلن م ،به موس دیگورا فرعون م هانیا البتّه

ما خواهد گذاشت، حداقل  یاثرات را رو نیا د،یایب هاتیخاص نیو از آن فضا ا میاگر فضا را باز کن میدانم

 متیغن عنیمغتنم، مغتنم  یهابود که، باشد که، از آن وعده عنی »بوکه« .میدار که ما کفر صدمن میفهمم

اآلن  نیهم کنم،ول داده که من به تو کم م. خداوند قمیبشمار متیواقعًا غن دیکه ما با یاشده، وعدهشمرده

تا قفل کفر  میبدانقدرش را  م،یو مغتنم بشمار میکن یگذارما ارزش دیکم را با نیبه ما کم کند، ا خواهدم

قفل کفر  میدیشده هست و ما اآلن فهمگشوده یفضا نیدر ا دیکل ما، گشوده بشود. نیسنگ اریبس دگیهمان
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با  دنیهمان لۀیوسبه خیچهارم نیو ا م،یشد دهیجهان کوب نیتختۀ ا یروبه خیمصورت چارو به میدار صدمن

  صورت گرفته. جهاننیا یزهایچ

  نیاَنگب یِجو رِیکه از تأث بو
  نیزهرِ ک نیگردد در تنم ا َشهد
  )٢۵١٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

عسل،  یجو نیا ریخواهد شد که از تأث یطورنیا ایباشد که  دیگو. ممیرا دار نهیزهر ک مانذهنما در من پس

 نهیبشود و من از زهر ک نیریش عنیگردد  شهد من عسل بشود. ذهندر درون من، در درون من نهیزهر ک نیا

 دم  م،یو اگر فضا را باز کن میدار نهیما زهر ک ذهنکه در من میفهمکنم. خُوب حداقل م دایو سم آن نجات پ

فقط آن است که زهرِ  گذاردما اثر م یعسل است، عسل خالص است. رو یمثل جو د،یآور مکه از آن یزدیا

  .دهدم شفاما را  نۀیک

  ریش زهیآن پاک یز عکسِ جو ای
  ریعقل اس دم ابدی پرورش

  )٢۵١٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 یبرکت مقو ی ،یانرژ ی. پس دیآم ریطرف شکه از آن دیکنشما فکر ن ست،ین ریواقعًا ش نیا دینیبب حاال

 م،یما هم مثل بچه هست پس .شودخارج م هم عقلش از عقل بچ کند،هم رشد م خورد،که بچه م ریمثل ش

 رییتغ هادگیما، عقل ما براساس همان ما، عقل جزئ یی با فضاگشا دیآم یزدیصورت دم ارا که به ریش نیاگر ا

 ریما اس که عقل زندگ میفهمم تیب نیبشود، درست است؟ پس از ا بند و عقل کل بشود، عقل درست

ما،  ییدر اثر فضاگشا دیآور مکه از آن یریش لۀیوسبه ر،یعقل اس نیا .ستین یشده و عقل خوب هادگیهمان

  .هازیچ نیما و ا زۀیخواهد شد نه با انتقاد ما و ست یعقل بهتر

  خَمر  یبود کز عکس آن جوها ای 
  گردم، بو برم از ذوقِ امر مست

  )٢۵١٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شراب که دارد رد  یهایکه از انعکاس آن جو فتدیاتّفاق ب نیبشود که ا ای دیگومهم است، م لیخ تیب نیا

ور که از آن یزدیدم ا یهاتیاز خاص ی پسکه.  دیآنمکه واقعاً که شراب که  دیآور ماز من و از آن شودم

فروکش  جسم یاریهش م،یو اگر مست بشو میشومست م ما آن است. کنندگمست ،ییدر اثر فضاگشا دیآم

 تیب نیو از ا .بخش استچقدر لذت د،یآم شدهگشودهیامر خدا که از فضا از که اطاعت میفهمما م کندم
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با  کهنیا یبرا میگذارلحظه اصال احترام نم نیفکان در افرمان خدا و قضا و کن عنیه ما به امر ک میفهمم

  . میلحظه ما مسئله دار نیاتّفاق ا

ذهن را  یفکرها کند،شراب است و ما را مست م هیشب دارد که تیخاص یزدیدم ا یهاتیاز خاص ی پس

از  که زندگ میو اجازه بده میکه فضا را باز بن میکنم دایپ ییو ما توانا ندکرا مست م ذهنمن کند،کند م

 ادمانی ذهنعقل من ریکه د میشومست م قدرنی. ما ازدیما فکر بند، خردش را به فکر و عمل ما بر قیطر

  .رودم

  آب یِبود کز لطفِ آن جوها ای
  تن شورۀ خراب ابدی تازگ 

  )٢۵٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 دیدانزار است، مشوره  ِنیمن که مثل زم ذهنمن نیا د،یآطرف مکه از آن یآب یبشود که از لطف آن جوها ای

 دهید آثار زندگ چیه ،یسبز چیه ذهنعنوان منما به نی. در زمکندرشد نم اهیگ چیزار هشوره  ِ نیدر زم

آب هم دارد  تیخاص شوداز ما رد م یزدیکه دم ا ییدر اثر فضاگشا نیابرااست. پس بن فقط مردگ شود،نم

  است.  سبز که َنماد زندگ اهیرشد گ یبرا کندو آماده م بردم دیوشُزارِ ما را، نمش را مشوره ذهنمن نیو ا

من احساس  کهنی. امینیبماش غم را نهمه م،ینیبرا م یشاد مانمختلف زندگ یدر جاها واشیواشیما  عنی

دارم،  تیدر خانواده به من ظلم شده، در جامعه ظلم شده، حق من را خوردند، از همه شا کنم،م تیمظلوم

 نی. همه ادیایطرف آب باز آن دیبده ازهاج دی. باریزار است دشوره هانیهستم، گرفتار هستم، ا دهیرنج

خاصبرکت نیدر ا هاتی طرف ماز آن ییفضاگشا است که در اثردیآ.  

  شود دایپ ییرا سبزه امشوره
  جنّتِ ماوٰى شود خارزارم

  )٢۵٢١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که  که خانۀ من است. پس بهشت بهشت ،ٰىکه آدم در آن سونت دارد، بهشِت مأو جنّت عنی »ٰىمأو جنّت«

رشد  یزار من اجازه بدهد که سبززار شده. تا مر شورهشوره نین ادرون من است که اآل نیخانۀ من است، هم

 لیخارزار بوده، تبد کردم،م جادیبوده، درد ا رداش دبشود و تا حاال که همه دایدر آن پ عالئم زندگ یکند. 

ا قابل دلمان ر دی. ما باشودکه من در آن سونت کنم چون دارد قابل سونت م که، بهشت بشود به جنّت

  .میسونت بن
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  جوکه از عکسِ بهشت و چار بو
  ارجویحق،  یاریشود از  جان
  )٢۵٢٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خداوند  یاریتا جو، جان ما با و چهار شودکه باز م بهشت نی: باشد که از انعکاس بهشت و همدیگوم

 جوذهنمن م،یهست جوطانیما درواقع ش ذهندر من م،یستین ارجویبشود. ما اآلن  جواری عنیجو بشود خداوند

 ریطرف د یشده با مرکز عدم دارد گشوده یفضا نیمتوجه بشود که ا م،یفضا را باز کن عنی ارجوی. میهست

به  نلتایاش مهمه ای دیرا شما تا حاال تجربه کرد ییارجویاصال  .خواهدآن را م رود،م . به طرف زندگرودم

  .دیو جواب بده دیاست؟ از خودتان بپرس رونیب

  یگرد ریرگیخوش و ش ،یدو چون بخورد قَدح
  امیما پ رِیبه ِدماغ تو فرستَد شه و ش 

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

ضا را ف و به اندازۀ کاف یتا شجاع بشو درنگ کن ،و صبر کن یدو قدح بخور دیغزل بود که با اتیاز اب ی

  :خوانمم تیب نیراجع به ا تیو چند ب عجله نکن ،صبر کن دیبفرستد. با غامیبه تو پ که زندگ باز کن

   ریاو ب یگلو د،یآ غم گر
  داد باش ریداد ازو بستان، ام 

  )١٢۵٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

اش کن اش کن. خفهخفه عنی ریرا ب شیوگل ر،یرا ب شی. گلودیآم دگیهمان یبدان که از  دیایب غم اگر

داد از  د؟یآاز کجا م نیآمد، ا غم یاست. اآلن  یآزاد یمساو ییبشناس. شناسا نداز،یرا ب دگیهمان عنی

عدل و انصاف  نی. پس اداد و انصاف هست ریام که تو هست نیکن و ا لیتبد یشاد غم را به نیا عنیاو بستان 

داد  ریو ام  .میدرد بش دگیهمان یخاطر به ما غم بدهد در مرکز ما. ما به دگیهمان یکه  دهداجازه نم

شده، گشوده یعنوان فضابه دهم. من اجازه نمدیهست؟ خودِ شما هست عدل و انصاف چه کس ریهست؟ ام ک

غم که  ول  د؟یبشو دینتوام مینی. ببزیچ چیدر مرکز من باشد آن به من غصه بدهد، ه یزیچ یمرکز عدم، 

 ؟یچه آمد ی. برادیبه چشمانش نگاه کن دیستی. بادیشما فرار نکن د،یآحسادت که م د،یآترس که م د،یآم

از کدام  د؟یآاز کجا م نیو بب کنم. من منشأ تو را اآلن نابود مکن ریگنیمن را زم یتو حق ندار ؟یاز کجا آمد

 کهنیا یبرا ،یکرد تیادب را رعا صورتنیدر ا اگر انداخت  .برود ندازیکن، ب ییشناسا د؟یآم دگیهمان

به ما.  دارد. خداوند غم را روا نمدیاآلن داشته باش یریتجربۀ د یاز شاد ریشما غ دهدخداوند اجازه نم
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ب ماست، انتخاب . انتخامیکرد لیتحم ذهنخودمان در من. ما غم را بهستیسزاوار ما ن ست،یما ن ستۀیشا

  .ستین دگزن

بازِ دل زده چشم ستشه، بر چشم  
ت شده چشمستبازش سخت با هم  

  )٢٨٠٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .کندم دایهمت پ صورتنیدر ا ند،یدل ما با چشم خداوند بب عنیاگر چشم خداوند به چشم دل ما بزند  بله،

 عنیهمت  ست،یمن ن ستۀیغم بِشم. غم شا رید خواهم: من نمدیگواست که م نیها ااز آن همت ی

  .میخواهما غم نم خواهداو م م،ینیببا چشم خداوند م م،یمرکز عدم دار وقت .خواست زندگ

  از نظر دیابیز بس همت که  تا
  نر رِ یبازِ شه جز ش ردینگم

  )٢٨٠٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

پر از  جسم یاریبا هش سهینظر است در مقا یِ ارینظر هش ،از نظر زندگ میکنم دایه: از بس همت پک دیگوم

 دیگوحضور. م یاریهش شود،نظر م یاریبه هش لیما تبد یاریهش م،یکنفضا را باز م است. وقت ذهندرد من

است که  نینر معادل ا ری. شمیکنشار نم یرید زیچ رن ریاز ش ریغ ریما د رود،همت دل ما باال م که: وقت

و از  میشوم لی. تبدمیشوم لیو تبد میاندازم میکنم ییو شناسا مینیبرا ولو بزرگ م هادگیمرتّب ما همان

 میکنمرا شار  . ما زندگمیکنما هم او را شار م کند،او ما را شار م میدار کهنیمثل ا میشوجنس او م

  .کندو از جنس خودش م ردیپذاو هم ما را م م،یشوم از جنس زندگ عنی

  یبازِ معنوچه؟ کان شاه ریش
  یتو دشیشارِ توست و هم ص هم

  )٢٨١٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ندارد بله خداوند شار  قابل ری. شستیمطرح ن ریاصال ش زنم؟چه هست من دارم مثال م ریش دیگوم

. میندار همچو همت ذهن. در منمیبشو یبا او  میکرد دایهمت را پ نی. چرا؟ امیت، ما هم شار او هستماس

  .کندرحمت خداوند را جذب نم هانیکه امروز گفت ا میحسادت دار م،یحرص دار م،یما باد هوا دار ذهندر من
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  نیباِز جان در مرج د رِیصف شد
  نیفلا  ال اُحب یهانعره

  )٢٨١١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  »کنندگان را دوست ندارم.من افول که آوردبر م ادیفر نیجان در چمنزار د شاهباز«

باز جان  رِیبه خداوند شدن. صف لیتبد ،ییتای یفضا نیهم عنی نیزار دچمن ن،یچراگاه د عنی نیمرج د نیا

 شهیو هم میخداوند هست دی. امروز هم گفت بازِ سفمیما باِز جان هست نعیباز جان  یباز جان، صدا ادِ یفر عنی

که  طورنیرا دوست ندارم و هم نیکه من آفل میشوم وبه ا لیما تبد کهاست در حال نیلحظه نعرۀ ما ا نیدر ا

  . میاخوانده رانیها مرتبه اده دیقرآن که شا ۀیآ یمربوط است به  دیدانم

 من است، وقت یخدا نیگفت: ا دید یاستاره لیخل میابراه م،یاست که ما اآلن مثل ابراه نیا شابله و معن

و ما او را  شودحادث م ذهنمن یدر ذهن ما  وقت ندارم. دوستکنندگان را افول کرد گفت: من افول

 نیوست ندارم من از جنس آفلکنندگان را د: من اُفولدییگوشما م کند،او دارد افول م مینیبم میپرستم

که ذهن نشان  یزیکنندگان را که هر چاست من افول نیلحظه ا نیما در ا ادی. پس فردیگودارد به آن م ستم،ین

  .دهمدر مرکزم قرار نم عنیکنندگان است، دوست ندارم. دوست ندارم از جنس افول دهدم

  نیباِز جان در مرج د ریصف شد
  نیاآلفل الُاحب یهانعره

  )٢٨١١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  »کنندگان را دوست ندارم.که من اُفول  آوردبرم ادیفر نیزار دجان در چمن شاهباز«
با ذهن  م،یفضا را ببند کهنیا است، نه ادیفر ییفضاگشا ،ییبا فضاگشا دیآورمبر ادیلحظه فر نیهم در ا شما

 نیا شده، که بهگشوده یفضا نیزاِر همدر چمن دیآوربرم ادیفر ییفضاگشا با .ستی. آن قبول نمیاوریب ادیفر

  :میرا داشت تیب نیرا دوست ندارم. بله، ا نیکه آفل کنمم ییعلّت من فضاگشا

  بنهاد بخت تخت یکه در و دل آن خُنُک
  ما نهاد، کام  م  یکه در و یآن سر خُُنک

  )٢٨٣۴ۀ شمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

حال . خوشا بهکندم تیمرکز را هدا دل نشسته و آن که خداوند تختش را گذاشته، در آن حال دل به خوشا

 شود،عقل م عقلش، .بردم بیدل نص کنندۀ همانمست موقع سر از مآن د،یگودل را با سر م نیکه، بب یسر
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که  یزیچآن رسد،کامش م . بهزدیرم و عشق زندگ زندگکه خرِد  است. عملش، عملشودفکرش، فکر م

کام  باست،یاست، ز ین اشجهینت میکنم یهرکار اًیثان م،یشواو زنده م اوال به م،یخواهجهان ما م نیدر ا

را  تیبنیا . بله،میشوموّفق م جهاننیما در ا زد،یفکر و عملمان بربه خردِ زندگ که. فقط درصورتمیریگم

  :دیتوجه کن

  نهد از المان یقدم بر و حق
  فکانآنگه او ساکن شود از کن 

  )١٣٨١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 به گذاردم ییتای یاگر فضا را باز کند، خداوند قدمش را از المان، از فضا کشد،که درد م انسان عنی

 فکانکن فکان.از کن شود،: بشو و مدیگوخداوند م کهنیاز ا شودمموقع مرکزِ پر از دردش، ساکن مرکزش، آن

و اتّفاق  ردیگلحظه صورت م نیدر ا خواسِت اله ،اله تِیهست که قضا، مش یطورنیا شود،بشو و م عنی

را و اتّفاق را و فکان را، پرورشِ شما بازشده کن یآن فضا د،یکنشما. در اطراف اتّفاق فضا باز م یبرا افتدم

که: بخت.  دیگوم جانیشده درواقع تختِ بخت است، در اگشوده یفضا .ردیگعهده مکردِن شما را بهدرست

. بختِ ما تا شودبخِت ما باز نم دیایمرکِز ما ن در واقع تا خدا به عنیجا. بخت بخت، تخت گذاشته نشسته آن

 المنونبیر میکن اراتّفاقاِت بد خواهد افتاد و اگر اصر شهینخواهد شد. هم است، باز دهیمرکِز ما همان کهزمان

  . افتدم یبد لی. اتّفاقِ خشودم

هست؟ پس پروردگار پاک و برتر، قدم خود بر آن نهد.  شیب نیز ای: آدیگو ؟یشد ریس ای: آدیدوزخ گفته آ به«
 »آرد: بس است، بس است. حال دوزخ بانگ هم نیدر ا
  )ثی(حد

اش ما همه دۀیمرکز همان عنیهست؟  شیب نیز ای: آدیگو ؟یشد ریس ای: آدیبله، به دوزخ که دل ماست گفته آ

دل  عنی آرد،دوزخ بانگ م حالنیپس پروردگار پاک و برتر، قدم خود بر آن نهد، در ا خواهد،م یشتریدرد ب

  تختِ بخت در مرکِز ما هست.  که. تا زمانودشخاموش م عنی: بس است، بس است آوردما بانگ م مجهنّ

. حاال اصطالحاً مردم قُمارخانه میقمارخانه بخوان دیرا با نیا البته »به ُقمارخانۀ جان ،دلق مست انِیم به«

  . تلفّظ درستش قمارخانه است.ندیگوم

  به قمارخانۀ جان  ،دلق مست انِیم به
  نامین عرش یِخلق نام او بد، سو برِ

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو 
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را ببازد،  دگیهرلحظه همان دینباشد، در قُمارخانۀ جان است. با دهیباشد، چه همان دهیدر دلقش چه همان انسان

 نیبه ا راجع تیبشود. چند ب نامیخداوند ن نیخلق بدنام بشود، ب ن یکه ب شودسبب م کارنیاگر دارد و ا

  :خوانممموضوع 

  همه رخت واستدند از گروِ م  انیصوف
ار بماند دلقما بود که در خانۀ خم  

  )١٧٨غزل شمارۀ  ات،یغزل وانی(حافظ، د

که: همۀ  دیگوو حافظ م شودحالشان بهتر م وقت گذارند،خود را کنار م یموضوع کار رو نیا باً یتقر همه

گرفتند. و دلقشان را به گرو گذاشته بودند، باالخره دلقشان را پس گرفتندمرا از خداوند  شان» ِ م«که  انیصوف

 ما م به خداوند، فعال خدمتِ شما باشد، او به میدهرا م ذهنما من هرموقع را گرفتند از او. ذهنمن عنی

است که  نیکار ا نیبهتر . ولهددم ما م او به م،یفضا را باز کن م،یرا فعال نکن ذهناگر من عنی دهد،م

  نماند. یادگیهمان چیو ه میمثل حافظ ما ادامه بده

 فروش،درخانۀ م شهیگرفتند، اما دلق من همآخر برسند، دلقشان را پس باالخره نتوانستند به انی: صوفدیگوم

 انیصوف ۀیذهن، اما بق مردگ رنگشتم بهب ریاو زنده شدم، دبه عنینگرفتم. خداوند ماند، من دلقم را پس عنی

 دیخداوند که گذاشت شِیاز پ عنیدلقتان را از خانۀ خَمار،  دیخواهم ای د؟یتوانکه شما م مینیبب حاال نتوانستند.

  د؟یریبپس

  ؟یادرصرفه چون افتاده ،یاتو مقامرزاده گر
  رسوا بود، خاصه که با خوِب خُتَن یگرصرفه

  )١٧٩۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،یو(مول

 کند،را خلق م زیچ . همهشودنم دهیهمان زیچچی: خداوند با هدیگوم جانیقمارباز زاده، در ا عنی مقامرزاده

 یجورما، چه میکه واقعاً فرزند او هست : اگر تو فرزند او هستدیگوم .ستین دهیاز مخلوقش همان کدامچیبا ه

رنجشم را ببخشم؟  نیاست ببازم، ا فیاست حاال ببازم، آن ح فیح نی: ادیگوم  م،یافتاده بود ییجودر صرفه

 توانماست، نم پولرا که با  دگیهمان نی. اشودنم رم،یانتقامم را ب دیاست. من با فیح نیا بخشمنه! نم

که در صرفه  هست یجور قماربازچه تو .شودنمبا بچه، با همسر را  دگی. همانشودنم کنمم یکم کنم، هرکار

است. مخصوصًا با  ییرسوا کنم،را خرج نم نیا دهم،را نم نیا ،ییجوصرفه ،یگر: صرفهدیگوم ؟یاافتاده

خداوند را به  معروف بوده، اآلن زنده شدن به انشیبایدر تُرکستان که ز ستی. خُتَن شهرخُتَن یبایز خوبِنیا
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که  هست یجور قمارباز. تو چهیخدا زنده بشو تینهایبه ب خواه: تو مدیگوم .کنده میخُتَن تشب یبایز

 دهم،را م نیااست؟  فیح نی: اییگوم ؟کنم یگرصرفه ؟کنم ییجوصرفه ؟یبازرا نم تیهادگیهمان

  .ییرسوا عنی نی. ادهمرا نم هانیا ول دهمرا م نیا

  که بباخت آنچه بودش ین قماربازآ خُنُک
  ریا هوسِ قمارِ د چشیه بنماند
  )١٠٨۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 نیبب عنیبند.  یریقماِر د کهنیندارد، جز ا یریهوسِ د چیکه هرچه بود باخت و ه یحال قُمارباز به خوشا

است که موالنا و حافظ  درست .شوندنم دهیهمان نندککه خلق م یزیبزرگان با چ لیقَب نیموالنا و حافظ و ا

 کهنیبه دادن و رهاکردِن خود، باختن، ا لشانیو م ستندین دهیهمان کدامچیگفتند، با ه ییبایز اریاشعار بس

مثل موالنا  آوردن است. انسان دستتر از بهمهم اریدادن بسکردن و از دستکم دانندم بِدَهم برود. لحظهنیا

و  دیبازرا م نیشما ا ؟شما چ خُوب .رید موالنا شده نیهم یبرا ،دگیهمان یبا  کندرکزش را آلوده نمم

نه. بذار  د،یگر باش. نه! که صرفهدیهم بباز ریدی د،یهم بباز ریدی د،یهم بباز ریدیکه  دیکنهوس م

  .یبازبزرگ، کوچ، درد م ،نیبم دگیمان. تا هنیبنه، نم بازم؟چه هست م نیا نمیبب

 چیتو را رها کردند ه دوست ایخود مردم دشمن تو شدند،  یمربوط است که اگر در اثِر کار رو تیچند ب نیا

  .یشوموفّق م ینگران نباش. اتّفاقاً دار

  با تو ضد شوند اراْنتیدم ار  نیا
  روند تو برگردند و در خصم وز

  )١۵٠٣ تیدفتر پنجم، ب ،یومثن ،ی(مولو

  شد روزیبو: نَک روزِ من پ نیه
  فردا خواست شد، امروز شد آنچه

  )١۵٠۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  سرا نیمن گشتند اهل ا ضدِّ
  مرا نیشیشد پ نیع  امتیق تا

  )١۵٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

از جنسِ  ،کنفضا را باز م یدار ،کنخودت کار م یروکه اگر دوستانت ضدِّ تو بشوند، چون  دیگوم پس

روند، دشمن تو  و برعکس در خصم میشونم ری: آقا ما دوستِ تو دندیو برگردند از تو، بو یشوخدا م



ۀ  برنامه            Program # 880                                       ۸۸۰مشار

  78صفحه: 

 عنیشد.  روزیروز من پ نک من است امروز. یِ روزی: آهان! روز ِ پییخودت بوبه دی، تو باکنند بشوند، دشمن

. نترس! یما را ندار دوست اقتِ یتو برو، تو ل هیشما گفتند بابا د دوستان به نیو ا یدار ذهندوستاِن مناگر 

 اصال  .میخواهما تو را نم ندیگوم  ِذهنتوست که دوستان من یروزی. امروز روز پیشوم روزیپ یدار

بشود فردا، روز  خواستم یروز یکه  یزیچآن که دانو تو م میخواه: شما را نمندیگوم ذهنیهامن

خدا  به یشماست، دار امتیاآلن روز ق عنیتو.  یبرا افتداآلن دارد اتّفاق م نیبشود، هم خواستم امت،یق

  حضور را. کنندتحمل نم ذهنیها. چون منشوندم دهدارند از دور و برت پراکن هانیکه ا یشوزنده م

  سرا نیشتند اهل امن گ ضدِّ
  مرا نیشیشد پ نیع  امتیق تا

  )١۵٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 تواندخانه باشد، م تواندسرا، سرا م نیو اهل ا دیمن رس امتِیاآلن ق نیبشود، هم امتیق کهنیاز ا قبل عنی

 ممن دیاگر شما در حدّ موالنا باش سرا،نیا ذهنیهاجهان باشد. من تواندشهر باشد، م تواندکوچه باشد، م

برادر و خواهر  نیاست هم باشد، ممن دهیحضور رسبه ییآدم کوچولو ی ول. دیکن دایپ یادیاست دشمنان ز

  .دیبترس دینبا و خانواده باهات بد بشوند و طَرد کنند و، ول

  سرا نیمن گشتند اهل ا ضدِّ
  مرا نیشیشد پ نیع  امتیق تا

  )١۵٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  طور،نیهم و

  که مالَد کفِ شاه پر و بالَش آن دم خُنُک
  دام دهیگز نیبه چن ،ییبازِ ما دیسپ که

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 من، به دام  ایکه ب دینوازش بدهد و بو دیعنوان باِز سپدست خداوند پروبال ما را به کهخوشابحال دم عنی

  :تیچند ب نیو ا ها؛دگیمحل پرواز تو نه جهان ذهن و همان جاستنیشده، اگشوده یفضا نیا

  دل پشتم شست  یِ تناقضها کز
  دست  مالم ایسرم جانا ب بر

  )۵۶٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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ضد هم هستند و با  هانیکه ا است ییهادگیما پر از تناقض است، پر از همان دۀیمرکز همان نی: ادیگوم موالنا

من  دیگومثال ده خواستگار دارد خوب م خانم یموقع ازدواج  که، حت دینیبهم در تضاد هستند، شما م

خانه  دانمنم یکه جسمش را دوست دارم با آن، آن  نیاست، با ا ادیکه پولش ز نیا  ازدواج کنم؟ یبا کدام

تناقض  یکه چقدر ما در هر کار دینگاه کن شما بروم زن او بشوم، تناقض دارد.پس  کند،م دارد، خارج  زندگ

و با همۀ  میماناز کار م میورزش بن میروم م،یماناز ورزش م میشومشغول کار م میروم دینیبم م،یدار

  مختلف هم با هم در اختالف هستند. یهانقش نیا میکنم یمختلف باز یهانقش

من را  ایجانا ب ی: خداوندا، ادیگوم .شندپشت آدم م میدار ذهندل که ما در من یهااز تناقض: دیگوم

تناقض  قدرنیا ریمن د کند،م دایخودش را پ یجا زیهمه چ دیایتو ب یاریاگر هش کهنیا ینوازش بده، برا

ما نظم و سامان بدهد، توازن  زندگتواند به حضور است که با خرِد کل، با نظم جنگل م یاریفقط هش .ندارم

 مینیبم میبخواه ادیز .میشوم جیگ میهست  دهیهمان وگرنه وقت میچقدر بخواه زیچاز چه میدانبدهد و ما م

 یبرا شند،کم شد، پشت آدم م یکم شد، اه آن  نیا مینیبم میکنم ادیسر آن، آن را ز میروآن کم شد م

ما و آثاِر آن را  درون یاند و تضادهاموضوع شده نیروانشناسان متوجه ا میشوم ضیراست که ما م نیهم

کارن «مثل  روانشناس ۀیاول یما، آن کتابها درون یتضادها حت شیوقت پ لیاست خ ادمیمن  .کتاب نوشتند

ها از کجا تناقض نیکه ا دیدانمطلب نوشتند بهرحال، شما االن م لیموضوع خ نیبه اراجع هانیو ا »یهورنا

  .ندیآم

  ستدستِ تو سرم را راحت رِ یز
  ستتیآ تو در ُشر بخش دستِ

  )۵۶١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

واقعًا  ،کنتو من را نوازش م دسِت تو سرم راحت است اغتشاش ندارد، دلم راحت است و وقت رِ یدر ز بله،

چشم بازم را  قدر من عنی شوم،و شرباره م شودچشمم باز م شوم،متوجه شر م شوم،من شاکر م

 نیو قدردان ا شومرا متوجه م نیمن ا شوددلم باز م یهاو من چشم کنتو من را نوازش م وقت فهمم،م

: ودشها سر نوشتند که منسخه البته بعض  .شناسمها شر را نمو در آن تناقض ذهنموضوع هستم و در من

  است. نیباز هم هم اشمعن  ،بخشمست
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  خود از سرِ من بر مدار ۀیسا
  قراریب قرارم،یب قرارم،یب

  )۵۶٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 د،یکن ییدائماً فضاگشا دیبا صورتنیرا از سر شما بردارد در ا اشهیمعشوق سا دیخواهاگر نم دیدانشما م و

  اط.انبساط، انبساط، انبس

   یدل، چو به دام او فتاد یا
  بندِ هزار دام رست از

  )٢٧۴١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  .میارسته دگیاز بند هزار دام همان میااگر به دام خداوند افتاده میدانما م پس

  زخُمارِ هر دو عاَلم رست
  حشر زِ دام  دوست مست تا

  )٢٧۴١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 االبد،ال میلحظه شد نیلحظه و ساکن ا نیبه ا میو اگر آمد میدر ذهن، در خمار هر دو عالم هست نیبنابرا پس

  .میرا در غزل داشت همچون معن یبود،  میدر دام دوست خواه

  پربلند م پرِ بل با
  محرم گلشن َالَست چون

  )٢٧۴١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 ینه گفتن، کار عنیلحظه  نیلحظه، بله گفتن به اتفاق ا نیلحظه فضا را باز کن و بله بو به اتفاق ا نیا عنی

لحظه ما خودمان را  نیکه در ا شوداتفاق نشدن سبب م نگرفتن و قربان یجد عنیلحظه  نینداشتن با اتفاق ا

 یعنوان خداوند با مرکز عدم و فضاخود به ییشناسا نیالست است هم نیهم م،یکن ییشناسا عنوان زندگبه

که از جنس  میدانما م میاست ما محرم گلشن الست هست هیلحظه اقرارِ الست است آن کشت اول نیباز شده در ا

لحظه  نیو با بله گفتن به اتفاق ا دندیجلوِ چشم ما کش پردۀ سطح ی هادگیهمان نیفقط ا میخداوند هست

 یلحظه را جد نیاست که شما اتفاق ا نیا اشلحظه معن نیگفتن به اتفاق ا بله .دروم نارپرده ک واشی واشی

  د؛ینیبم میکنموضوع را ما تکرار م نیمرتب ا رند،یگنم
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شده گشوده یاست فضا لحظه در واقع شوخ نیکه گفت اتفاق ا میاصطالح گفتبود که اول برنامه به نیا دیکل

بله، آن کشت  میما گفت د؟یشما از جنس من هست دهیالست خداوند از ما پرسدر روز  نیاست. پس بنابرا یجد

و با  دهندنم وهیها به ما مآن میاکشته هلحظ نیکه ما با  نه گفتن به اتفاق ا هیثانو یهاکشت نیا است. هیاول

با عقل  هادگیهمان یرواز  میتوانلحظه است ما م نیهمان بله گفتن که آن بله گفتن معادل بله گفتن به اتفاق ا

  .میبپر زندگ

  »...الَست بِربِم قَالُوا بلَ...«

 »...یگفتند: آر ستم؟یمن پروردگارتان ن ایآ...«

  )١٧٢ هی)، آ٧سوره اعراف ( م،یکر قرآن(��

  .می: آره هست میگفت ستم؟یمن پروردگارتان ن ایبود گفته است : آ نیا بله

   یرداند رواز جور تو حاشا که ب حافظ
  از آن روز که در بند توام آزادم من

  )٣١۶غزل شمارۀ  ات،یغزل وانی(حافظ، د

بله  کنم،فضا را باز م کشمم ارانهیمن درد هش گردانمبر نم یکه من از جورِ تو رو دیگوحافظ هم م دینیبم

دارم  کشمم ارانهیو درد هش کنمز متا به تو زنده بشوم من هر موقع که فضا را با میگولحظه م نیبه اتفاق ا

که بند و دام تو افتادم آزاد شدم، از  یمن از آن روز دیگوم .افتم. من به بند تو دارم مشوموارد دام تو م

را رها کردم و  هادگیرا رها کردم و همان  ذهنبودم آزاد نبودم از آن موقع که من  ذهنکه در دام من موقع

  و آزاد هستم. کنمم یخداوند افتادم از آن روز حس آزاد یبه دام ُتو

  خَلق در کشاکش، تو خراب و مست و دلَخوش همه
  هله، از کنارِ بام کن،را نظاره م همه

  )٢٨٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

ودشان هم با در مرکزشان تناقض دارند و در کشاکش هستند هم با خ مردم هم مهم بود که ما، تیب نیا بله

 یطورنیا که زندگ دییگونم  د،یکننم دیها تقلاز آن دینیبها را مهستند شما آن یطورنیا ذهنیهامردم، من

را  هادگیهمان دیو آرامش است و با سببیب یاست و شاد و دلخوش که اصل شما مست دیدانم شما است.

بلند از  یاز جا میروپس ما م هاست،دگیهستند بخاطر همان اشخاص که در کشاکش نیا دیدانم دیرها کن

  .میکنها را نظاره مهستند آن نییکه مردم در پا در حال کنار بام زندگ
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  :میرا قبال داشت تیب نیا و

   یپاک و نماز یاشده ،یبدان بنده نواز چو
  را تو صال گو چو مؤّذن ز مناره  همام

  )٢٣٧٢مارۀ شمس، غزل ش وانید ،ی(مولو

به حضور زنده  ،یدیبه حضور رس عنی یشد یو پاک و نماز یدیخداوندِ عشق را د ینوازاگر شما بنده بله،

تو  آوردعمل ماصطالح دعوت بهمانند مؤّذن که از باال به صورتنیدر ا ،یخدا زنده شد تینهایبه ب ای یشد

از باال مردم را به  .نکن لیرا تحم اتدهیعق  ول اور،یمل ببه ع دعوت عموم عنیهم از باال همان را صال بو 

جهان، به  نیبه ا کندنگاه م وانیانسان از ا کهنیاست، ا خدا دعوت کردن،  در واقع مرتعش شدن به زندگ

 ما است. دعوت درست نیا کندکردن  به عشق به خدا دعوت مزنده قیها را از طرمرتعش است و آن زندگ

  .میکم کن میرا بتوان رانیکه د میرها بشو هادگیاز همان عنیباال،  میبرو میتوانب دیبا

  

  

  


